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Seznam použitého značení 

BOZP bezpečnost a ochrana zadraví při práci
Bpv. Balt pro vyrovnání
ČSN česká technická norma
EPS expandovaný polystyren
hod. hodina
JKSO jednotná klasifikace stavebních objektů
kce konstrukce
kg kilogram
kompl. kompletní
KP keramický překlad
kW kilowatt
l/s litr za sekundu
m metr
m2 metr čtvereční
m3 metr krychlový
mm milimetr
NN nízké napětí
NP nadzemní podlaží
NTL nízkotlaký
OOPP osobní ochranné pracovní prostředky
PD projektová dokumentace
POV plán organizace výstavby
PTH Porotherm
PVC polyvinylchlorid
S suterén
Sb. sbírka zákonů
SO stavební objekt
soub. soubor
tl. tloušťka
ÚRS cenová soustava pro stanovení ceny stavebního díla
ZOV zásady organizace výstavby
ŽB železový beton
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1. ÚVOD DO BAKALÁŘSKÉ PRÁCE 

Pro vlastní bakalářskou práci jsem zvolil novostavbu bytového domu „U Radnice“ na 

scelených parcelách č. 997/2, 997/4 v Ostravě, ul. Horova. 

Bakalářská práce je členěna do několika částí. 

V první části bakalářské práce je obsažena textová část a výkresová část novostavby 

bytového domu. Zde jsou řešeny průvodní a souhrnná technická zpráva, dokumentace stavby, 

výkresová část (studie bytového domu) a technická zpráva. 

V následujících částech práce jsou vypracovány: položkový rozpočet novostavby 

bytového domu, časový plán stavby ve formě řádkového harmonogramu a bilance hlavních 

zdrojů na výstavbu. 

Další díly práce obsahují návrh zařízení staveniště (technickou zprávu a výkresovou 

část) a individuální kalkulaci nákladů navrhovaného zařízení staveniště a její porovnání 

doporučenou procentuální sazbou nákladů zařízení staveniště z celkové ceny díla. 

Výsledkem této práce je návrh provozuschopného zařízení staveniště v přiměřených 

nákladech a srovnání individuální kalkulace nákladů zařízení staveniště s doporučenou 

procentuální sazbou z celkové ceny díla běžně používanou v praxi. 
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2. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 

2.1  Identifikační údaje 

Údaje o stavbě: 

Název stavby: BYTOVÝ Dům „U Radnice“ 

Katastrální území stavby: 729 30 Ostrava, ul. Horova 

Parcelní čísla: 997/2, 997/4 k.ú. Moravská Ostrava 

Předmět projektové dokumentace: Novostavba bytového domu 

Stupeň projektové dokumentace: PD studie 

Dodavatel stavby: Dle výběrového řízení 

Předpokládané zahájení stavby: Jaro 2014 

Předpokládané dokončení stavby: Léto 2015 

Předpokládané náklady stavby: 23.000.000,-Kč bez DPH 

Zastavěná plocha domu: 362,76 m2 

 

Údaje o stavebníkovi (investorovi): 

Přímý investor: VŠB - Technická univerzita Ostrava 

Fakulta stavební (FAST)  

Sídlo investora: Ludvíka Podéště 1875/17,Ostrava – Poruba 

PSČ: 708 33 

Úřad obce Magistrát města Ostravy 

Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava 
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Údaje o zpracovateli projektové dokumentace: 

Zpracovatel projektu stavby: Ing. Karel Neumann, Na Výspě 652/3, Ostrava 700 30 

Zodpovědný projektant: Ing. Karel Neumann, Na Výspě 652/3, Ostrava 700 30 

Projektant stavební části: Ing. Karel Neumann, Na Výspě 652/3, Ostrava 700 30 

 

2.2 SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ 

Podkladem pro zpracování dokumentace byly: 

 konzultace dispozičního řešení s objednatelem, 
 výškopisné a polohopisné zaměření  
 snímek katastrální mapy  
 radonový průzkum 
 IG průzkum 

 

2.3 ÚDAJE O ÚZEMÍ 

a) Rozsah řešeného území 

Řešené území se nachází u Prokešova náměstí na ulici Horova naproti Magistrátu Města 
Ostravy. 

Bytový dům je umístěn na pozemcích parc.č. 997/2, 997/4 k.ú. Moravská Ostrava (okres 
Ostrava-město). 

Rozsah řešeného území je patrný z výkresu situace viz. výkresová část projektové 
dokumentace výkres v příloze č.3.  

b) Údaje o ochraně území podle právních předpisů (památková rezervace, památková 
zóna, zvláště chráněné území, záplavové území ap.). 

Stavba se nenachází v chráněném území podle právních předpisů 

c) Údaje o odtokových poměrech 

Odtokové poměry se realizací stavby nemění, objekt bude napojen na kanalizaci. 

d) Údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě regulačním plánem 
v rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu v užívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací 

Zájmové území je v územním plánu označeno jako plocha určená k bytové výstavbě. 
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e) údaje o souladu s územním rozhodnutím nebo veřejnoprávní smlouvou územní 
rozhodnutí nahrazující anebo územním souhlasem, popřípadě s regulačním plánem v 
rozsahu, ve kterém nahrazuje územní rozhodnutí, a v případě stavebních úprav 
podmiňujících změnu využívání stavby údaje o jejím souladu s územně plánovací 
dokumentací, 

Stavba je v souladu s územně plánovací dokumentací. 

f) Údaje o dodržení obecných požadavků na využití území 

Obecné požadavky na využití území jsou splněny v předložené dokumentaci a jsou dodrženy 

obecné požadavky na výstavbu a na využití území 

g) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů 

Vyjádření dotčených orgánů je doloženo v části E - Dokladová část. 

h) seznam výjimek a úlevových řešení 

nejsou 

i) Seznam souvisejících a podmiňujících investic 

nejsou 

j) Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby (podle katastru nemovitostí) 

 Tab. 1 Seznam pozemků a staveb dotčených prováděním stavby 

2.4 ÚDAJE O STAVBĚ  

a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu vč. parkoviště a zeleně. 

b) Účel užívání stavby 

Jedná se o stavbu obytnou, využití stavby – bytový dům pro trvalé bydlení. 

Parc.číslo Způsob využití Druh pozemku Vlastnické právo 

997/2 zahrada Ostatní plocha VŠB - Technická univerzita 
Ostrava 
Fakulta stavební (FAST) 

997/4 Jiná plocha Ostatní plocha VŠB - Technická univerzita 
Ostrava 
Fakulta stavební (FAST) 

991 Ostatní komunikace Ostatní plocha Statutární město Ostrava 
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c) Trvalá nebo dočasná stavba 

Jedná se o stavbu trvalou. 

d) Údaje o ochraně stavby podle jiných právních předpisů (kulturní památka apod.) 

Stavba není chráněna podle jiných právních předpisů 

e) Údaje o dodržení technických požadavků na stavby a obecných technických 
požadavků zabezpečujících bezbariérové užívání staveb 

Projektová dokumentace je zpracována v podrobnosti studie. Projektová dokumentace byla 
zpracována dle platných norem a v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických 

požadavcích na stavby. 

Splnění technických požadavků na stavbu dle vyhlášky č. 268/2009 Sb. 

Technické požadavky na stavby 

§4  Není předmětem PD 

§5, §6, §7  Je v souladu s požadovanými normovými hodnotami a v souladu s platnými 

normami ČSN 

Požadavky na bezpečnost a vlastnosti staveb 

§8 Novostavba bytového domu  je navržena dle platných norem ČSN. 

§9 Stavební konstrukce jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami tak, aby 

nedošlo k zřícení, přetvoření, poškození, ohrožení provozuschopnosti apod. 

§10 Jsou splněny požadavky  pro ochranu zdraví, zdravých životních podmínek a 

životního prostředí 

§11, §12 Novostavba bytového domu bude provedena tak, aby byly dodrženy 
hygienické předpisy. Okna zajišťují dostatečné denní osvětlení bytů a společných 
prostor. Sociální zařízení je přímo větratelné okny. Denní osvětlení a vytápění 

bytového domu je navrženo v  souladu s normovými hodnotami 

§13 Prosluněny jsou všechny byty pobytové místnosti, které to svým charakterem a 
způsobem využití vyžadují. Nová okna jsou navržena tak, aby proslunění vyhovovalo 

normovým hodnotám. 

§14 Stavby nesmí obtěžovat prostory obývané lidmi a venkovní okolí objektu nadměrným 
hlukem  
a vibracemi, ty musí být v souladu s nařízením vlády č. 148/2006 Sb. Hluk od vnějších 

zdrojů se nevyskytuje. 
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§15 Bezpečnost při provádění a užívání staveb je v souladu s požadovanými normovými 

hodnotami. 

§16 Bytový dům je navržen a bude proveden tak, aby spotřeba energie na  vytápění,  
větrání, umělé osvětlení, popřípadě klimatizaci byla co  nejnižší  a byly splněny 
požadavky tepelné pohody uživatelů budovy, tepelně technických vlastnosti 

konstrukcí. 

§17 Je zpracován plán BOZP, který je součástí projektové dokumentace. 

Požadavky na stavební konstrukce staveb 

§18 Stavba  je založena na základových pasech způsobem odpovídajícím základovým 
poměrům, zjištěným geologickým průzkumem a splňuje požadavky dané normovými  

hodnotami 

§19 Nové svislé konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny všechny požadavky na 

tepelně technické vlastnosti a akustické normové hodnoty. 

§20 Stropní konstrukce jsou navrženy tak, aby byly splněny všechny požadavky na tepelně 
technické vlastnosti a akustické normové hodnoty. Stropy  spolu  s  podlahami  a  
povrchy jsou vyhovující z hlediska zvukové izolace, jejich vzduchová neprůzvučnost a 

kročejová  neprůzvučnost splňují minimální požadavky dané normovými hodnotami. 

§21 Podlahy  podlahové  konstrukce splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti  v  
ustáleném  a  neustáleném teplotním stavu včetně poklesu    dotykové   teploty  
podlah,  a  dále  požadavky  stavební  akustiky  na  kročejovou a  vzduchovou  
neprůzvučnost  dané  normovými  hodnotami. Povrchy stěn a stropů jsou navrženy 

v souladu s normovými hodnotami. 

§22, §23 Schodiště - prostor  budovy je  přístupný jedním hlavním schodištěm v souladu 
s normovými hodnotami. Povrch  podest vnitřního schodiště je vodorovný beze sklonu 

v  příčném  i  podélném  směru.  

§24 Komín je navržen a bude proveden tak, aby za všech provozních  podmínek 
připojených spotřebičů paliv byl zajištěn bezpečný, odvod  a  rozptyl  spalin  do  
volného  ovzduší,  aby  nenastalo jejich hromadění,  nebyly  překročeny  emisní  limity  
stanovené právním předpisem  vztažené  k  předmětnému  zdroji  znečištění  i k okolní 
zástavbě  a  nedošlo  k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob nebo zvířat. Bezpečnost  
spalinové cesty instalovaného spotřebiče bude potvrzena revizní  zprávou  obsahující  

údaje  o  výsledku její kontroly v souladu s  normovými hodnotami. 

§25 Střešní  konstrukce  splňuje požadavky na tepelně technické vlastnosti  při  prostupu 
tepla, prostupu vodní páry a prostupu vzduchu konstrukcemi dané normovými 

hodnotami. Bude provedeno zateplení ploché střechy. 
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§26 Výplně otvorů splňují požadavky na tepelně technické vlastnosti, akustické vlastnosti. 
Hlavní vstupní dveře do bytového domu jsou šířky min. 900 mm. Dodavatel oken a 
dveří dodá na stavbu certifikaci oken. Vlastnosti oken a dveří jsou specifikovány ve 

výpisu prvků. 

§27 Navržené zábradlí splňuje normové hodnoty. Šikmé zábradlí  schodišť je opatřeno    

zábradelními  madly,  jejichž  umístění  a  provedení splňuje normové hodnoty. 

§28,§29, §30 Není předmětem PD 

§31 Lodžie jsou navrženy v souladu s normovými hodnotami. Podlahy lodžií jsou 

vodotěsné s protiskluzovou úpravou povrchu dané normovými hodnotami. 

Požadavky na technická zařízení staveb 

§32, §33, §34, §35, §36, §37, §38 Je  řešena v  samostatné části PD v souladu s normovými 

hodnotami a ČSN. 

Zvláštní požadavky pro vybrané druhy staveb  

§ 39  Bytové domy 

Bytový  dům  je vybaven úklidovou komorou s výlevkou pro úklid společných částí domu. 
Prostor  hlavního domovního schodiště bytového domu má denní osvětlení  novými okny. 
Stálé stanoviště pro sběrnou nádobu (kontejner) na  směsný  komunální  odpad je navržen v 

přiměřené vzdálenosti od bytového domu s napojením na pozemní komunikaci. 

f) Údaje o splnění požadavků dotčených orgánů a požadavků vyplývajících z jiných 
právních předpisů 

Všechny požadavky dotčených orgánů jsou splněny. 

g) Seznam výjimek a úlevových řešení 

Nejsou. 

h) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, 
počet funkčních jednotek a jejich velikosti, počet uživatelů / pracovníků apod.) 

Zastavěná plocha 362,76 m2 

Obestavěný prostor 4 875,50 m3 

Užitná plocha 805,5 m2 
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Počet bytových jednotek 12 a jejich velikosti 

1.NP 

2 Bytové jednotky 2 + KK  velikosti  54,15 m2 – počet uživatelů na 1 bytovou jednotku - 2 

2 Bytové jednotky 3 + KK  velikosti  80,1 m2 - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku – 3 až 4 

2.NP 

2 Bytové jednotky 2 + KK  velikosti  54,15 m2 - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku - 2 

2 Bytové jednotky 3 + KK  velikosti  80,1 m2  - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku – 3 až 

4 

3.NP 

2 Bytové jednotky 2 + KK velikosti 54,15 m2 - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku - 2 

2 Bytové jednotky 3 + KK velikosti 80,1 m2  - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku – 3 až 4 

 

i) Základní bilance stavby (potřeby a spotřeby médií a hmot, hospodaření s dešťovou 
vodou, celkové produkované množství a druhy odpadů a emisí, třída energetické 
náročnosti budovy apod.) 

Spotřeba dešťové a odpadní vody: 

- množství odpadních vod: Qsp=Qp=0,042l/s=3,6m3/den 

- množství dešťové vody: Qr=i x A x C=0,03 x 27,88 x 12,38 x 0,8=8,28 l/S 

    i – intenzita deště=0,03 l/s.m2 

    C – součinitel odtoku dešťových vod [-] 0,8 

Spotřeba vody: 

- specifická potřeba vody  =56/365=0,15m3/obyvatel=150l/obyvatel 

- průměrná spotřeba vody  Qp=24 x 150=3600l/den = 0,042 l/den = 0,0525 l/s 

- maximální denní potřeba vody Qm=Qp x kd=3600 x 1,25 = 4500l/den=0,0525 l/s 

- maximální hodinová potřeba Qh=1/24 x Qp x kd x kh= 

=1/24 x 4500 x 1,8=337,5 l/hod=0,1134 l/s 

Roční potřeba vody   Q=Qp x 365 = 3,6 x 365 = 1314 m3/rok 
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Spotřeba elektřiny: 

- instalovaný příkon cca 12 kW, soudobý výkon 18 kW, 

- roční spotřeba cca 18 000 kW 

Spotřeba plynu: 

- hodinová spotřeba plynu cca 10 m3/hod 

- roční spotřeba plynu bude činit cca 9 075 m3/rok 

Zařazení odpadů dle vyhl. 381/2001 Sb.: 

Druh odpadu Kód odpadu 

Papírové a lepenkové obaly 150101 

Kovové obaly 150104 

Beton 170101 

Cihly 170102 

Tašky a keramické výrobky 170103 

Dřevo 170201 

Sklo 170202 

Plasty 170203 

Asfaltové směsy obsahující dehet S 170301(*) 

Kovový odpad znečištěný zbytky nebezpečných látek S 170409(*) 

Kabely 170411 

Jiné stavební a demoliční odpady 170904 

Papír a lepenka 200101 

Textilní materiály 200111 

Směsný komunální odpad 200301 

Uliční smetky 200303 

Tab. 2 Odpady vzniklé při výstavbě 

Tyto odpady budou likvidovány dodavatelskou firmou v souladu se zákonem o odpadech 
č. 185/2001 Sb. 



Kalkulace nákladů zařízení staveniště bytového domu 
Průvodní zpráva bytového domu 

21 

Odpady vzniklé při provozu: 

Druh odpadu Kód odpadu 

Papírové obaly 150101 

Papír 200101 

Plasty 200139 

Drobné kovové předměty 200140 

Uliční smetky 200303 

Tab. 3 Odpady vzniklé při provozu 

Běžný domovní odpad bude skladován v popelnicové kontejnerové nádobě, která bude 
umístěna u příjezdové komunikace bytového domu a vyvážena smluvním partnerem 
investora. 
 

Omezení a odstranění negativních vlivů na životní prostředí: 

Odstranění a omezení negativních vlivů na životní prostředí není plánováno, protože objekt 
nebude svým provozem nijak narušovat životní prostředí, neboť nebude produkovat žádné 
škodlivé a toxické látky. 
 

Třída energetické náročnosti budovy: 

- klasifikační třída energetické náročnosti budovy C 

 

j) Základní předpoklady výstavby (časové údaje o realizaci stavby, členění na etapy) 

Stavba bude realizována jako celek. 

Předpokládaná doba realizace  

Zahájení realizace díla: květen 2014 

Dokončení realizace díla: červen - duben 2015 

k) Orientační náklady stavby 

23.000.000 Kč bez DPH 
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2.5 ČLENĚNÍ STAVBY NA OBJEKTY A TECHNICKÁ A 
TECHNOLOGICKÁ ZAŘÍZENÍ  

Stavba je členěna na stavební objekty. 

Stavba je členěna na následující stavební objekty.  

Provozní soubory nejsou ve stavbě obsaženy. 

Předmětem tohoto projektu je objekt 

SO 01: Bytový dům 

SO 02: Zařízení staveniště 

Ostatní objekty nejsou předmětem toho projektu – jsou řešeny samostatně 

SO 03: Zpevněné plochy a komunikace 

SO 04: Plynovodní přípojka 

SO 05: Vodovodní přípojka 

SO 06: Kanalizace dešťová 

SO 07: Kanalizace splašková 

SO 08 Veřejné osvětlení 

SO 09: Sadové a terénní úpravy 

SO 10: Elektroinstalace, Kabelové rozvody NN, přípojka 

 



Kalkulace nákladů zařízení staveniště bytového domu 
Souhrnná technická zpráva bytového domu 

23 

3. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA 

3.1 POPIS ÚZEMÍ STAVBY  

a) Charakteristika stavebního pozemku 

Pozemek stavby je charakterizován jako ostatní plocha. Okolní pozemek je charakterizován 
z hlediska druhu jako ostatní plocha s využitím ostatní komunikace. Pozemky jsou přístupné 

z veřejné komunikace ulice Horova. 

b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, 
hydrogeologický průzkum, stavebně historický průzkum apod.) 

V rámci přípravy stavby byly provedeny hydrogeologické průzkumy a geologické průzkumy, 

jehož výsledky jsou zahrnuty do projektové dokumentace. 

c) Stávající ochranná a bezpečnostní pásma 

Stávající ochranná pásma nejsou dotčena. Před prováděním prací musí být vytyčeny veškeré 
inženýrské sítě, které se nacházejí v místě stavby a přijata opatření vyplývající ze stanovisek 

jejich správců. 

d) Poloha vzhledem k záplavovému území, poddolovanému území apod. 

Stavba se nenachází v záplavovém ani poddolovaném území 

e) Vliv stavby na okolní stavby a pozemky, ochrana okolí, vliv stavby na odtokové 
poměry v území 

Stavba nevyvolá negativní vliv na okolí. Veškeré stavební práce budou prováděny tak, aby 
nedocházelo k obtěžování okolní zástavby exhalacemi, hlukem, otřesy, prachem apod. nad 
přípustnou mez. Stavbou nedojde ke změně odtokových poměrů. Po realizaci stavby nebudou 

zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 

f) Požadavky na asanace, demolice, kácení dřevin 

Stavba nevyvolává asanace, demolice a kácení stromů. 

g) Požadavky na maximální zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků 
určených k plnění funkce lesa (dočasné/trvalé) 

Stavba nevyvolá požadavky na zábory zemědělského půdního fondu nebo pozemků určených 

k plnění funkce lesa. 

 

 



Kalkulace nákladů zařízení staveniště bytového domu 
Souhrnná technická zpráva bytového domu 

24 

h) Územně technické podmínky (zejména možnost napojení na stávající dopravní a 
technickou infrastrukturu) 

Stavba bude napojena na dopravní a technickou infrastrukturu (není předmětem tohoto 

projektu viz. samostatný projekt). 

i) Věcné a časové vazby stavby, podmiňující, vyvolané, související investice 

Stavba je realizována jako celek, nevyvolá podmiňující a související investice.  

 

3.2 CELKOVÝ POPIS STAVBY  

3.2.1 Účel užívání stavby, základní kapacity funkčních jednotek 

Jedná se o stavbu obytnou, využití stavby – bytový dům pro trvalé bydlení. 

Počet funkčních jednotek a jejich velikosti 

1.NP 

2 Bytové jednotky 2 + KK  velikosti  54,15 m2 – počet uživatelů na 1 bytovou jednotku - 2 

2 Bytové jednotky 3 + KK  velikosti  80,1 m2 - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku – 3 až 4 

2.NP 

2 Bytové jednotky 2 + KK  velikosti  54,15 m2 - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku - 2 

2 Bytové jednotky 3 + KK  velikosti  80,1 m2  - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku – 3 až 

4 

3.NP 

2 Bytové jednotky 2 + KK  velikosti  54,15 m2 - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku - 2 

2 Bytové jednotky 3 + KK  velikosti  80,1 m2  - počet uživatelů na 1 bytovou jednotku – 3 až 

4 

 

3.2.2 Celkové urbanistické a architektonické řešení 

a) Urbanismus – územní regulace, kompozice prostorového řešení 

Návrh urbanistické koncepce vychází z místních podmínek a regulačních prvků stanovených 

Územním plánem města Ostravy.  

Dopravní napojení území je navrženo komunikací z ul. Horova umožňující dopravní napojení 

parcely.  
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Zástavba bytovým domem je začleněna do stávající zástavby.  

Bytový dům je doplněn výsadbou vzrostlé zeleně orientované zejména podél komunikace. 

Návrh prostorového řešení vychází z urbanistických požadavků pro dané území – funkční 
využití „bydlení individuální“ s výškou max. tří nadzemních podlaží. Navržený bytový dům 
jsou celý podsklepen, postavený na pravidelném půdoryse o výšce tří nadzemních podlaží 

zastřešený plochou střechou.  

b) Architektonické řešení – kompozice tvarového řešení, materiálové a barvené řešení 

Architektonická koncepce „Bytového domu“ vychází z požadavků uživatele na jednoduchou 
a funkční stavbu s požadavkem na ekonomiku obytného domu. Velikost a uspořádání jsou 
dány požadavky navrhovaných prostor. Tvar a barevné řešení bude odpovídat principu 

urbanistické skladby celého území.  

Objekt je řešen jako podélný konstrukční systém s nosnými obvodovými a dvěmi vnitřními 
stěnami, vzhledem k členění je střed z uliční fasády předsazen, ze dvora zapuštěn . Situování 

stavby je provedeno podélně s přilehlou komunikací.  

Architektura řešeného objektu je jednoduchá s plochými obvodovými stěnami. Na vzhledu se 

uplatňují zvýrazňující prvky – středové uskočení fasády.  

Tomu byla podřízena volba materiálů a povrchových úprav jednotlivých staveb. 

Vnější plášť domu je omítnut strukturální omítkou. Fasády oživují lodžie, různé velikosti 

okenních otvorů a v neposlední řadě dynamicky řešený obrys objektu v podobě odskoku.  

Vstup do objektu je půdorysně v odskoku od líce. 

Výplňové prvky jsou navrženy plastové – typ REHAU. Detaily oplechování jsou 
titanzinkové, venkovní zábradlí lodžií je tvořeno kombinací dřeva a žárově pozinkovaných 

ocelových konstrukcí.  Střecha je řešená jako plochá ROOFSPECIAL břidlicově černá. 

Objekt je řešeny jako jedno samostatné popisné číslo. Objekt je proto vybaven vlastními 

přípojkami plynovodu a vodovodu a vlastní kotelnou. 

Barevné řešení je patrné z výkresové části projektové dokumentace.. 

 

3.2.3 Celkové provozní řešení, technologie výroby  

Za vstupními dveřmi se nachází zádveří a domovní chodba se schodištěm. Z tohoto prostoru 
jsou v každém z podlaží vstupy do jednotlivých bytů, v suterénu také vstupy do prostor se 

sklepními kójemi, kotelny, dílny a úklidové komory. 
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V suterénu se nacházejí sklepní kóje pro všechny byty a kotelna, dílna a úklidová komora pro 

chod a údržbu domu. 

V 1. až 3. podlaží se nacházejí 4 byty.  

Návrh respektuje ČSN 73 4301 Obytné budovy. 

Technologie výroby – nejedná se o výrobní objekt. 

 

3.2.4 Bezbariérové užívání stavby 

Bytový dům bude obydlen osobami bez omezení schopnosti pohybu a orientace (pohybově 
nebo zrakově postižení). Dům proto nebude řešen jako bezbariérový. 

 

3.2.5 Bezpečnost užívání stavby 

Stavba je navržena a bude provedena tak, aby při jejím užívání a provozu bylo maximálně 
sníženo riziko úrazu uklouznutím, pádem, nárazem, popálením či zásahem elektrickým 
proudem. Čištění oken, dveří a prosklených ploch bude zajištěno na základě technologického 
postupu. Při mytí oken platí přísný zákaz vstupu na parapety oken!. Jako ochrana před úderem 
blesku a ostatními vlivy atmosférické elektřiny bude na objektu nainstalována hromosvodová 
soustava, u které bude provedena revizní zpráva. 

 

3.2.6 Základní charakteristika 

a) Stavební řešení 

Základy 

Základové konstrukce jsou řešeny betonovými základovými pásy z prostého betonu, hloubka 
založení je provedena do nezámrzné hloubky. Prostor mezi základovými pásy bude vylit 
betonovou směsí, takto vytvořená podkladní deska bude opatřena penetračním nátěrem na 
který bude položena hydroizolace, vyvedená po vnější straně obvodových zdí do v. 150 mm 
nad úroveň terénu. Hydroizolace stěn bude chráněna izolantem polystyrenem extrudovaným 
STYRODUR 3035 CS tl. 80 mm, vodorovná hydroizolace bude chráněna tepelnou izolací a 
vrstvou anhydritu nebo betonové mazaniny. 

 

Svislé konstrukce 

Obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX P15 
tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdi tl. 300 mm i příčky tl. 115 a 140 mm budou vyzděny rovněž 
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z tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX P15 a akustické vnitřní zdi tl. 250 mm budou 
vyzděny z tvárnic POROTHERM AKU SYM. 

Pod stropem každého podlaží bude proveden železobetonový věnec betonovaný do 
keramických věncovek POROTHERM VT8. 

 

Vodorovné konstrukce 

Stropní konstrukce jsou provedeny z keramických vložek MIAKO osazovaných mezi 
keramické nosníky POT uložené na nosných zdech. 

Střešní konstrukce je navržena jako jednoplášťová s tepelnou izolaci z minerální vlny 
ROCKFALL (spádové klíny)  a MONROCK MAX E ve skladbách uvedených v projektové 
dokumentaci. 

Krytina střechy bude realizována jako plochá se sklonem 2 % z přírodní asfaltové krytiny se 
zdrsněným povrchem drcenou břidlicí – ROOFSPECIAL PV S5 mm , jednoplášťová 
nevětraná. 

Odvod dešťových vod bude sveden svody dešťové kanalizace (vyhřívanými 2 vpustmi) uvnitř 
objektu bytového domu a napojen na veřejnou kanalizaci.  

Odvod dešťové vody stříšky nad lodžiemi bude sveden do žlabu a po fasádě objektu veden 
povrchově  svody napojenými na veřejnou kanalizaci. 

Nad vstupem do objektu bude provedena obloukové stříška z polykarbonátových desek. 

 

Schodiště 

Navržené schodiště je dvouramenné, levotočivé. Šířka ramene činí 1100 mm, jednotlivé 
stupně mají tyto rozměry 164,4x300,0 mm (S,1.NP,2.NP,3.NP). Schodiště je řešeno jako  
železobetonový lomený nosník se stupni obloženými keramickými dlaždicemi.  

 

Výplně otvorů 

Veškerá okna v objektu budou plastová s Uw=1,2 W/m2K. Vstupní dveře do objektu budou 
hliníkové s přerušeným tepelným mostem Uw=1,7 W/m2K. Vnitřní dveře budou dřevěné 
dýhované osazovány do ocelových zárubní. 

Překlady nad otvory jsou tvořeny překlady POROTHERM 7 s vloženou tepelnou izolací 
s polystyrenu EPS. V příčkách nenosnými plochými překlady NEP POROTHERM. 
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Povrchové úpravy 

Fasáda bude z vnější strany provedena minerální šlechtěná omítka v barevném odstínu dle 
výběru investora. Do výšky 200 mm nad úroveň 1.NP  bude provedena mozaiková omítka. 

Vnitřní omítka obvodových stěn bude vápenocementová hladká. 

V koupelnách do výšky stropu a kolem kuchyňské linky bude proveden keramický obklad. 

V koupelnách, na chodbách, v suterénu bude podlaha provedena z keramické dlažby 
pokládané do lepícího tmele, v ostatních místnostech bude položena plovoucí podlaha 
z laminátových desek. 

 

Zdravotechnické rozvody 

Kanalizace, odvod dešťových a splaškových vod 

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace budou provedeny z PVC trub vedených v instalačních 
jádrech. Svodné potrubí bude provedeno pod podlahou S a bude napojeno na veřejný systém 
smíšené kanalizace. Větrací potrubí kanalizace bude vyvedeno nad střechu objektu. 

Odvod dešťových vod bude sveden svody dešťové kanalizace (vyhřívanými 2 vpusti) uvnitř 
objektu bytového domu a napojen na veřejnou kanalizaci.  

Odvod dešťové vody stříšky nad lodžiemi bude sveden do žlabu a po fasádě objektu veden 

povrchově  svody napojenými na veřejnou kanalizaci. 

 

Vodoinstalace, zásobování pitnou vodou, ohřev TUV 

Zásobování pitnou vodou je realizováno z veřejné sítě, dodávka bude tlakem v této síti. 
Rozvody k zařizovacím předmětům bude provedeno z měděných trubek vedených ve 
drážkách ve zdivu, rozvody TUV budou izolovány izolačními trubicemi (Tubex, Mirelon). 

Ohřev TUV bude řešen jako průtočný, výměník pro ohřev bude umístěn v S ve výměníkové 
stanici, dodávka tepla bude centrální. 

 
Plynoinstalace 

V objektu bude proveden NTL rozvod ZP pro plynové sporáky v bytech v 1.NP,2.NP a 3.NP. 
Rozvod ZP bude veden instalačními jádry a bude napojen na veřejný NTL plynovod. 
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Vytápění objektu 

Řešeno samostatnou projektovou částí. 

Větrání 

Větrání obytných místností i vnitřních komunikačních chodeb bude přirozené zajištěné 
okenními a dveřními otvory.  

Větrání hygienických zařízení bude nucené podtlakové, pro odvod vzduchu budou osazeny 
nástěnné ventilátory s min. průtokem 100 m3/h napojené na distribuci vedenou instalačním 
jádrem. Spínání ventilátorů bude provedeno ze světelného obvodu. Další samostatná 
distribuce bude řešit odvod vzduchu od digestoří v kuchyních. Odvod vzduchu bude vyveden 
nad střechu objektu. 

Elektroinstalace 

Zásobování elektrickou energií bude napojena na veřejnou síť NN kabelovou přípojkou.  

Ostatní práce 

Veškeré truhlářské, klempířské a zámečnické práce budou nové, osazené dle příslušných 
norem. 

b) Konstrukční a materiálové řešení 

Konstrukční a materiálové řešení vychází z technického návrhu a požadavků na požární 

bezpečnost stavby a statiku  

Na základových pásech z prostého betonu založených do nezámrzné hloubky a podkladové 
betonové desce budou provedeny svislé zděné konstrukce s železobetonovým monolitickým 
věncem v zhlaví zdi. Základy a podkladní betonová deska budou provedeny s příslušným 
počtem prostupů pro instalace dle projektu. Vnitřní dělící stěny budou provedeny v systému 
POROTHERM. Překlady nad okenními a dveřními otvory budou řešeny systémem překladů 
POROTHERM. 

Konstrukce plochých střech bude provedeny jako jednoplášťové, ploché s odvodněním 
vnitřními svody. Nosná konstrukce stropů bude provedeny z keramických vložek MIAKO 
výšky 150 mm osazovaných mezi keramické nosníky POT uložené na nosných zdech a 
vybetonovaných konstrukčním vyztuženým železobetonem. 

Vnější plastová okna a balkónové dveře, hliníkové vstupní dveře budou řešena z  systému 
zasklení. Zasklení bude pomocí izolačních dvojskel.  

Vnitřní dveře budou dřevěné, dýhované. Podlaha v obytných místnostech a  pokojích budou 
dřevěná lamelová. V zádveří, v šatně, v koupelně, na WC a technických místnostech a 
chodbách položena keramická dlažba.  

Vytápění bude realizováno plynovým vytápěním s rozvody kompletně pro celý dům. 
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3.2.8 Zásady hospodaření s energiemi  

a) Kritéria tepelně technického hodnocení 

Tepelně-technické hodnocení objektu bylo zpracováno energetickým auditem, který je 
podkladem pro realizaci dle této projektové dokumentace na základě doporučené varianty 

z EA. 

b) Energetická náročnost stavby 

Třída energetické náročnosti budovy: 

- klasifikační třída energetické náročnosti budovy C 

c) Posouzení využití alternativních zdrojů energií 

Neposuzuje se, objekt je napojen na plynovou kotelnu. Po realizaci stavby je nutné provést 
vyregulování otopné soustavy a úpravu teploty topné vody. (není předmětem toho projektu, 

bude řešeno samostatně). 

3.2.9 Hygienické požadavky na stavby, požadavky na pracovní a komunální prostředí  

Požadavky na vnitřní prostředí obytných budovách  je definováno vyhláškou. 

Větrání v objektu musí zajišťovat minimální požadavky na výměnu vzduchu, současně je 
potřeba zajistit vnitřní prostředí tak, aby nebyly překračovány hygienické limity koncentrace 

CO2. 

Zajištění výměny vzduchu je dle PD a požadavků investora řešeno jako přirozené větrání 

okny 

V celém objektu jsou navržena desková otopná tělesa s možností pravého spodního připojení. 

Otopná tělesa jsou zavěšena na upevňovací soupravy. 

Osvětlení je řešeno většinou kombinované, pouze v místnostech bez oken je zajištěno pouze 

umělé. 

Zásobování vodou je zajištěno z domovního rozvodu vody. 

Splaškové vody budou svedeny do veřejné kanalizační sítě. 

Stavba neovlivní nijak zásadně okolní stavby. Vzhledem k jejím umístěním nedojde k 

zastínění okolních staveb. 
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3.2.10 Ochrana stavby před negativními účinky vnějšího prostředí 

a) Ochrana před pronikáním radonu z podloží 

Při prohlídce a předběžných stavebních průzkumech nebyly zjištěny závady či překážky 

bránící realizaci stavební akce. 

Byl proveden radonový průzkum s výsledkem nízkého rizika, není tedy nutné protiradonové 

opatření. Jako ochrana poslouží hydroizolace proti zemní vlhkosti.  

Protokol o měření bude přiložen v dokladové části. 

b) Ochrana před bludnými proudy 

Neřeší se. Jako ochrana proti bludným proudům postačí stávající stavební řešení 

elektroinstalace a obsyp základů nevodivou zeminou (písek, štěrk) 

c) Ochrana před technickou seizmicitou 

Neřeší se, stavba není dotčena 

d) Ochrana před hlukem 

Při provádění stavebních prací budou dodrženy požadavky Nařízení vlády o ochraně zdraví 
před nepříznivými účinky hluku a vibrací nařízení vlády č. 272/2011 Sb. v aktuálním znění. 

Vlastním provozem nezatíží stavba okolní prostředí nepříznivými účinky hluku ani vibrací. 
V průběhu výstavby bude emise hluku nárazová, zdrojem hluku bude provádění stavebních 
činností a provoz stavebních strojů. Tato hluková emise bude časově omezena na období 

výstavby objektu a pouze po denní dobu.  

Při výstavbě nebudou používány mechanické prostředky, které by mohly způsobit vznik 
vibrací, šířících se do okolí stavby. V průběhu výstavby může dojít ke krátkodobému zvýšení 

prašnosti a hlučnosti v blízkosti staveniště. 

e) Protipovodňová opatření 

Stavba nevyžaduje protipovodňová opatření. 

 

3.3 PŘIPOJENÍ NA TECHNICKOU INFRASTRUKTURU 

a) Napojovací místa technické infrastruktury 

Kanalizační přípojka bude napojena na veřejnou kanalizaci. 
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Bytový dům bude napojen na stávající vodovodní řad, který je veden v přilehlé místní 
komunikaci. Z tohoto řadu bude provedena vodovodní přípojka navrtáním a povede přes 

chodník, zelený pás do vodoměrné šachty 

Plynovodní přípojka bude začínat napojením na stávající plynovod. Plynovodní přípojka bude 
překopem vedena na hranici objektu a bude ukončena hlavním uzávěrem plynu osazeným ve 

stavebně připravené skříni vně budovy. 

b) Připojovací rozměry, výkonové kapacity a délky 

Kanalizační přípojka PP DN300, připojená vložením T-kusu do stávajícího kanalizačního 

řadu, délka 17,65 m. 

Materiál vodovodní přípojky HDPE PE 100 SDR 17, Ø40x5,6 mm dl. 7,26 m připojeno 

navrtávacím pásem. 

Plynovodní přípojka je navržena z potrubí PE 100 SDR 11 D40 dl. 20,38 m. 

3.4 DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ 

a) Popis dopravního řešení 

Stavba je připojena k místní komunikaci Horova. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny 

v samostatné kapitole SO 03: Zpevněné plochy a komunikace. 

b) Napojení území na stávající dopravní infrastrukturu 

Stavba je připojena k místní komunikaci Horova. Ostatní podrobnosti jsou uvedeny 
v samostatné kapitole SO 03: Zpevněné plochy a komunikace. Před zahájením výkopových 

prací musí být inženýrské sítě vytyčeny jejich správci. 

c) Doprava v klidu 

K odstavení osobních vozidel je navrženo parkoviště u objektu bytového domu. Ostatní 

podrobnosti jsou uvedeny v samostatné kapitole SO 03: Parkoviště a zpevněné plochy. 

Navrhovaný stav: 

Byt do 100m2 celkové plochy 12 x 1 = 12 stání 

Před zahájením výkopových prací musí být inženýrské sítě vytyčeny jejich správci. 

d) Pěší a cyklistické stezky 

Podél pozemku 997/4 je umístěna komunikace pro pěší. Na tuto komunikaci se napojí nově 

navržený chodník. 
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3.5 ŘEŠENÍ VEGETACE A SOUVISEJÍCÍCH TERÉNNÍCH ÚPRAV 

a) Terénní úpravy 

V rámci stavby budou provedeny terénní úpravy v místech dotčených stavbou 

Terénní úpravy budou spočívat v rekultivaci kulturní vrstvy případně v jejím doplnění, 

provedení rozprostření, vyrovnání shrabáním a osetí travním semenem. 

b) Použité vegetační prvky 

Neřeší se 

c) Biotechnická opatření 

Neřeší se  

3.6 POPIS VLIVU NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ A JEHO OCHRANA 

a) Vliv stavby na životní prostředí – ovzduší, hluk, voda, odpady a půda 

Stavbou nedojde ke zhoršení životního prostředí. 

b)Vliv stavby na přírodu a krajinu (ochrana dřevin, ochrana památných stromů 
ochrana rostlin a živočichů apod.) 

Není 

c) Vliv stavby na soustavu chráněných území Natura 2000 

Není 

d) Návrh zohlednění podmínek ze závěru zjišťovacího řízení nebo stanovisko EIA 

Nepodléhá zjišťovacímu řízení ani EIA 

e) Navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany 
podle jiných právních předpisů 

Nejsou 

3.7 OCHRANA OBYVATELSTVA 

Splnění základních požadavků z hlediska plnění úkolů ochrany obyvatelstva.  

Navržená stavba nevyžaduje žádná opatření pro ochranu obyvatelstva. 
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3.8 ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY 

a) potřeby a spotřeby rozhodujících médií a hmot, jejich zajištění, 

Při realizaci stavby jsou požadovány potřeby médií, jedná se o zdroj NN a vody. Budou 
zřízeny napojovací místa pro odběr těchto energií. Tyto napojovací místa budou osazeny 
samostatnými podružnými měřeními. 

b) odvodnění staveniště, 

Vzhledem k charakteru zájmového území není zvláštní odvodnění staveniště navrženo. V 
případě silných dešťů bude voda ze stavební jámy čerpána a odváděna do příkopu přilehlé 
komunikace. Při realizaci stavby je nutné respektovat veškerou technickou a dopravní 
infrastrukturu. 

c) napojení staveniště na stávající dopravní a technickou infrastrukturu, 

Staveniště je napojeno na stávající dopravní infrastrukturu, přístup a příjezd bude z ulice 
Horova 

d) vliv provádění stavby na okolní stavby a pozemky, 

Stavba při realizaci nevyvolá výrazné negativní vlivy na okolní stavby pozemky. Zhotovitel je 
povinen přijmout opatření, aby splňoval hygienické limity pro venkovní prostředí staveb. 

Vliv na okolní stavby a pozemku budou minimalizovány určenou pracovní dobou, popřípadě 
kropení výkopových prací při suchém počasí, očištění dopravních prostředků před výjezdem 
na veřejnou komunikaci atd. Jedná se především o zvýšenou hlučnost a prašnost v okolí 
stavby. Případné poškození pěších konstrukcí bude dodavatelem po ukončení stavby 
opraveno a popř. obnoveno stávající zatravnění a pěší komunikace. 

e) ochrana okolí staveniště a požadavky na související asanace, demolice, kácení dřevin, 

Staveniště bude oploceno. V případě zvýšené prašnosti budou výkopové práce prováděny za 
průběžného kropení. Kácení stromů stavba nevyžaduje. Asanace ani demolice nejsou 
navrhovány. 

f) maximální zábory pro staveniště (dočasné / trvalé), 

Celkový zábor pro staveniště bude pouze dočasný. Bude se jednat přibližně o 300 m2 a to 
výhradně na pozemku ve vlastnictví investora. 

g) maximální produkovaná množství a druhy odpadů a emisí při výstavbě, jejich 
likvidace, 

Při realizaci stavebních prací je nutné se řídit platnými předpisy. Podle zákona č. 185/2001 
Sb., o odpadech (v platném znění), musí být vzniklé odpady řádně vytříděny a využitelné 
složky nabídnuty k dalšímu zpracování. 
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Vlastní realizace stavby neklade žádné mimořádné nároky na ochranu životního prostředí. Při 
výstavbě bude použito běžných výrobků a materiálů, které budou doloženy atesty o 

nezávadnosti pro zdraví i pro životní prostředí. 

Odvoz odpadů ze stavební činnosti bude zajišťovat dodavatel stavby v rámci vlastní stavební 
činnosti v souladu se zákonem č. 383/2001 Sb., o podrobnostech s nakládání s odpady a dle 

dalších souvisejících předpisů a nařízení. 

Kategorizace odpadů: během stavby budou vznikat odpady, které lze zařadit dle katalogu 

odpadů vyhlášky č. 381/2001 Sb. do následujících kategorií: 

Katal. číslo druh odpadu      způsob nakládání 

17 01 07 Směsi nebo frakce bet., cihel,    řízená skládka 

  ker. výr.neuved pod č. 17 01 06    

17 02 01 dřevo       řízená skládka 

17 02 02 sklo       recyklace 

17 02 03 plasty       recyklace  

17 03 02 asfalt neobsahující dehet    řízená skládka 

17 04 01 měď, bronz, mosaz     řízená skládka 

17 04 05 železo anebo ocel     řízená skládka 

17 05 04 zemina a kamení neuvedené     řízená skládka 

  pod č. 17 05 03   

17 06 02 izolační materiály neuvedené    řízená skládka 

  pod č. 17 06 01 a 17 06 03 

17 09 04 směsné stavební a demoliční odpady   řízená skládka 

15 01 01 papírové a lepenkové obaly    recyklace 

15 01 02 plastové obaly     recyklace 

08 01 11 odp. barvy a laky obsahující     řízená skládka 

  org. rozpouštědla  

Odpady vzniklé při výstavbě budou uloženy na regulovanou skládku, resp. budou předány 
oprávněným subjektům k dalšímu zpracování. Stavba bude prováděna odbornou stavební 

firmou, způsob likvidace odpadů vzniklých při výstavbě bude dokladován. 
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h) bilance zemních prací, požadavky na přísun nebo deponie zemin, 

Při realizaci dojde k zemním pracím spojených s hloubením jámy a rýh. Prozatimní deponie 
budou zřízeny přímo na stavebním pozemku. Přebytečná vytěžená zemina bude po ukončení 
odvážena na řízenou skládku. Předpokládaný objem odvezené zeminy je cca 1700 m3. 

i) ochrana životního prostředí při výstavbě, 

Pří a po realizaci stavby nebudou zhoršeny hygienické podmínky v jejím okolí. 

Odpad vzniklý při provádění stavebně montážních prací bude skladován v kontejneru a 
odvezen na řízenou skládku. Nespalitelné odpady z výrobků a dodaných materiálů (PVC, 
folie a podobné materiály) budou odvezeny také na řízenou skládku. Zhotovitel stavebních 
prací musí nakládat s odpady pouze způsobem stanoveným v zákoně o odpadech 185/2001 
Sb. a předpisy vydanými k jeho provedení, vést předepsanou evidenci odpadů, rozsah je 
stanoven ve vyhlášce č. 381/2001 Sb. Veškerá manipulace s odpady musí probíhat podle 
daných předpisů, zejména se jedná o likvidaci nebezpečných odpadů tj. odpadů, jednu nebo 
více nebezpečných vlastností uvedených v zákoně a vyhlášce č. 381/2001 Sb. Zhotovitel 
stavebních prací musí zajistit pravidelnou kontrolu stavebních mechanismů s tím, že pokud 
dojde k úniku ropných látek do zeminy, je nutno tuto kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a 
zajistit její dekontaminaci. Odpady lze podle tohoto zákona upravovat, využívat nebo 
zneškodňovat na zařízeních, v místech a objektech k tomuto určených (spalovny, skládky), 
případně mohou být předány jiné odborné firmě k zneškodnění. Nakládat s nebezpečnými 
odpady (podle § 3, odst. 3) na území ČR může právnická nebo fyzická osoba oprávněná k 
podnikání na základě autorizace. 

j) zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, posouzení potřeby 
koordinátora  

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci podle jiných právních předpisů5), 

Při provádění stavby a užívání objektů je nutné dodržovat závazné předpisy týkající se 
bezpečnosti práce a ochrany zdraví, a to zejména: zákona č. 309/2006 Sb., ve znění zákona 
362/2007 Sb., a změny 189/2008 Sb. 

Dodavatel je povinen trvale zajistit na pracovišti pověřeného pracovníka, který bude 
zodpovědný za výkon díla a bude v dostatečném rozsahu seznámen se situací na díle (na 

pracovišti). 

Dodavatel je povinen vést stavební deník ode dne zahájení stavby (předání staveniště). 
Používat předepsané OOPP, předložit doklady o školení zaměstnanců, doklady o kontrolách a 

revizích používaných pracovních pomůcek, nářadí a zařízení, zpracovat rizika, jež vytváří. 

Označení zaměstnanců identifikačním štítkem s označením firmy a jménem zaměstnance. Je 

zpracován plán BOZP, který je přiložen viz samostatná část projektové dokumentace.  

Investor je povinen ustavit koordinátora BOZP na staveništi dle zákona 309/2006 Sb. 
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k) úpravy pro bezbariérové užívání výstavbou dotčených staveb, 

Bytový dům není řešen jako bezbariérový. V rámci projektu budou osazeny hlavní vstupní 
dveře tak, aby splňovali vyhlášku č. 398/2009 Sb. Při realizaci úprav venkovních 

přístupových komunikací je nutné respektovat tuto vyhlášku. 

l) zásady pro dopravně inženýrské opatření, 

Nenavrhují se. 

m) stanovení speciálních podmínek pro provádění stavby (provádění stavby za provozu,  

opatření proti účinkům vnějšího prostředí při výstavbě apod.), 

Nejsou. 

n) postup výstavby, rozhodující dílčí termíny. 

Předpokládaná lhůta výstavby a popis postupu výstavby 

Dokončení projektu stavby  15.7.2013 

Zahájení stavby  květen 2014 

Dokončení stavby  duben 2015 

Postup výstavby bude upřesněn dohodou mezi zhotovitelem a objednatelem na 

základě vzájemně odsouhlaseného harmonogramu.  

 Skrývka ornice, Výkopové práce 

 Bednění, zemnění, Základové pásy 

 Ležatá kanalizace 

 Základová deska 

 Hydroizolace pod nosné zdivo 

 Nosné zdivo S 

 Keramický strop S PTH + ŽB věnce + armování, betonáž 

 Hydroizolace spodní stavby svislá 

 Hydroizolace pod nosné zdivo 1. NP 

 Nosné zdivo 1. NP 

 Keramický strop 1.NP PTH + ŽB věnce + armování, betonáž stropu a 

schodiště 

 Nosné zdivo 2. NP 

 Keramický strop 2.NP PTH + ŽB věnce + armování, betonáž stropu a 

schodiště 
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 Nosné zdivo 3. NP 

 Keramický strop PTH + ŽB věnce + armování, betonáž stropu 3. NP a 

schodiště 

 Zastřešení + vyzdívka atik, střešní plášť 

 Vyzdívky příček S, 1.NP, 2.NP, 3.NP 

 Výplně otvorů 

 Montáž lešení, vnější omítka, venkovní parapety 

 Omítky, obklady, podlahy 

 Kce klempířské, truhlářské, zámečnické 

 Zdravotechnika, ústřední topení, elektroinstalace 

 Přípojky (NN, voda, plyn, kanalizace) 

 Terénní a sadové úpravy 
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4. TECHNICKÁ ZPRÁVA  

Vytyčení 
Vytýčení objektu bude provedeno k tomu oprávněnou osobou. Souřadnice rohů 

objektu v souřadnicovém systému S-JTSK, ±0,000 ve výškopisném systému Bpv. V prostoru 

staveniště budou pro účely podrobného vytýčení provedeny dočasné stabilizované body. 

Výkopy 
Výkopy budou prováděny strojně s ručním dočištěním. Vzhledem k vhodným 

základovým poměrům se nenavrhuje zabezpečení výkopu. Mezideponie výkopku pro zásypy 

bude umístěna na staveništi mimo pozemek stavby bytového domu.  

Před započetím výkopových prací nutné vytýčení podzemních vedení jejich správci a 

provést protokolární zápis! 

Základy 
Objekt bude založen plošně na základových pasech do nezámrzné hloubky. Obvodové 

stěny budou vynášeny základovými pasy. Příčky budou založeny na podkladním betonu. Na 

základě příznivých inženýrsko - geologických poměrů staveniště je navrženo založení objektu 

na betonových základových pasech z prostého betonu C16/20, XC1. Hloubka založení je 

provedena do nezámrzné hloubky. Prostor mezi základovými pásy bude vylit betonovou 

směsí C16/20, takto vytvořená podkladní deska bude opatřena penetračním nátěrem na který 

bude položena hydroizolace, vyvedená po vnější straně obvodových zdí do v. 150 mm nad 

úroveň terénu. Hydroizolace stěn bude chráněna izolantem polystyrenem extrudovaným 

STYRODUR 3035 CS tl. 80 mm, vodorovná hydroizolace bude chráněna tepelnou izolací a 

vrstvou anhydritu 20 nebo 25 Mpa nebo betonové mazaniny C16/20,XC1. 

Svislé konstrukce 
Obvodové nosné konstrukce budou navrženy tak, aby vyhovovaly tepelně technickým 

požadavkům dle platných ČSN.Obvodové zdivo je provedeno z keramických tvárnic 

POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 440 mm. Vnitřní nosné zdi tl. 300 mm i nenosné příčky 

tl. 115 a 140 mm budou vyzděny rovněž z tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX P15 a 

akustické nosné vnitřní zdi tl. 250 mm budou vyzděny z tvárnic POROTHERM AKU SYM.  

Překlady nad otvory jsou tvořeny překlady POROTHERM 7 s vloženou tepelnou 

izolací s polystyrenu EPS. V příčkách nenosnými plochými překlady POROTHERM 115. 
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Pod stropem každého podlaží bude proveden železobetonový věnec C20/25,XC1 

betonovaný do keramických věncovek POROTHERM VT8. Komínové těleso SCHIEDEL 

UNI 18 budou provedeny dle ČSN 73 4201. 

Vodorovné konstrukce 
Stropy nad suterénem a 1. až 3. podlažím budou mít tl. 210 mm a budou provedeny z  

z keramických vložek MIAKO výšky 150 mm osazovaných mezi keramické nosníky POT 

uložené na nosných zdech. 

Plochá střecha 
Je navržena jako jednoplášťová s tepelnou izolaci z minerální vlny ROCKFALL 

(spádové klíny)  a MONROCK MAX E ve skladbách uvedených v projektové dokumentaci. 

Krytina střechy bude realizována jako plochá se sklonem 2 % z přírodní asfaltové 

krytiny se zdrsněným povrchem drcenou břidlicí – ROOFSPECIAL PV S5 mm , 

jednoplášťová nevětraná. 

Odvod dešťových vod bude sveden svody dešťové kanalizace (vyhřívanými 2 

vpustmi) uvnitř objektu bytového domu a napojen na veřejnou kanalizaci.  

Odvod dešťové vody stříšky nad lodžiemi bude sveden do žlabu a po fasádě objektu 

veden povrchově  svody napojenými na veřejnou kanalizaci. 

Nad vstupem do objektu bude provedena obloukové stříška z polykarbonátových 

desek. 

Schodiště 
Je navrženo monolitické železobetonové dvouramenné schodiště., levotočivé. Šířka 

ramene činí 1100 mm, jednotlivé stupně mají tyto rozměry 164,4x300,0 mm 

(1PP,1NP,2NP,3NP). Schodiště je řešeno jako  železobetonový lomený nosník se 

stupni obloženými keramickými dlaždicemi.  

Schodiště a zábradlí bude provedeno dle vyhlášky v platném znění a dle ČSN 734130. 

Výplně otvorů 
Veškerá okna budou s izolačními dvojskly a s plastovými pětikomorovými rámy 

s přerušeným tepelným mostem, oplechování vnějšího parapetu, vnitřní parapety v bílém 

odstínu  (Uw=1,2 W/m2 .K). Jsou navržena převážně okna s otvíravými a sklápěcími křídly. 

Okna, která nebude možné otevírat z úrovně podlahy, budou vybavena mechanickými otvírači 

křídel. Obdobně budou provedeny i balkónové dveře. 
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Vstupní dveře do objektu budou otvíravé, jednokřídlové, a budou vyrobeny z Al 

profilů s přerušeným tepelným mostem (U= do 1,7 W/m2 .K). Budou zaskleny 

bezpečnostními dvojskly a budou provedeny tak, aby vyhovovaly požadavkům vyhlášky 

v platném znění. Vrchní kování kovové. Samozavírač. Dveřní křídla budou vybavena stavěči 

pro rektifikaci v otevřené poloze.  

Vnitřní dveře jsou navrženy v převážné míře s dřevěnými křídly s polodrážkou, 

hladké, plné, dýhované, jednokřídlové, osazené do ocelových zárubní. 

Vstupní dveře do bytů budou bezpečnostní (bezp. Třída 3) a protipožární. Dveře 

budou vykazovat požadovanou tepelnou a akustickou izolaci. Dveřní křídla budou dýhovaná, 

štítkové kování – matný nikl, zvukově a tepelně izolační, s ocelovou bezpečnostní zárubní 

(např. od fy NEXT ). 

Povrchové úpravy 
Stěny, příčky a stropy budou omítnuty vápenocementovou štukovou omítkou, která 

bude nabílena. Rohy omítek budou v exponovaných místech vyztuženy podomítkovými 

lištami.  

Fasáda bude z vnější strany provedena minerální šlechtěná omítka v barevném odstínu 

viz. výkresy pohledů případně  dle výběru investora. Do výšky 200 mm nad úroveň 1NP  

bude provedena mozaiková omítka. 

Stěny hygienického zázemí a plocha za kuchyňskými linkami budou opatřeny 

keramickým obkladem. Pod obklady v prostoru van bude provedena hydroizolační stěrka na 

celou výšku obkladu. 

Podlahy  
Budou splňovat požadavky ČSN. 

• Epoxidový nátěr 2 násobný  

Podlaha bude betonovaná na separační fólii a bude oddilatována od obvodových stěn 

pásky pěnového polyetylénu v tl. 10 mm. 

• Keramická dlažba vnitřní 

Část podlah ( koupelna, WC, bytové chodby, kuchyňský kout ) bude kryta keramickou 

dlažbou, kladenou do tmelu. V mokrých provozech bude použita dlažba s protiskluznými 

vlastnostmi. Pod dlažbou v mokrých provozech bude provedena hydroizolační stěrka. Kolem 

neobložených stěn bude proveden sokl výšky 50 mm. 

• Laminátová podlaha. 
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V obytných místnostech bude položena plovoucí laminátová podlaha, zátěžová třída 

W23 (bytové prostory s vyšší zátěží), v dezénu olše, včetně olištování, přechodová lišta mezi 

kuchyňským koutem a obývacím prostorem. 

• Čistící rohož. 

V závětří bude do chodníkové dlažby osazena čistící rohož. 

Zdravotechnické rozvody 

• Kanalizace, odvod dešťových a splaškových vod 

Vnitřní rozvody splaškové kanalizace budou provedeny z PVC trub vedených 

v instalačních jádrech. Svodné potrubí bude provedeno pod podlahou 1PPa bude napojeno na 

veřejný systém smíšené kanalizace. Větrací potrubí kanalizace bude vyvedeno nad střechu 

objektu. 

Odvod dešťových vod bude sveden svody dešťové kanalizace (vyhřívanými 2 

vpustmi) uvnitř objektu bytového domu a napojen na veřejnou kanalizaci.  

Odvod dešťové vody stříšky nad lodžiemi bude sveden do žlabu a po fasádě objektu 

veden povrchově  svody napojenými na veřejnou kanalizaci. 

• Vodoinstalace, zásobování pitnou vodou, ohřev TUV 

Zásobování pitnou vodou je realizováno z veřejné sítě, dodávka bude tlakem v této 

síti. Rozvody k zařizovacím předmětům bude provedeno z měděných trubek vedených ve 

drážkách ve zdivu, rozvody TUV budou izolovány izolačními trubicemi (Tubex, Mirelon). 

Ohřev TUV bude řešen jako průtočný, výměník pro ohřev bude umístěn v 1PP ve 

výměníkové stanici, dodávka tepla bude centrální. 

Plynoinstalace 
V objektu bude proveden NTL rozvod ZP pro plynové sporáky v bytech v 1.NP,2.NP 

a 3.NP. Rozvod ZP bude veden instalačními jádry a bude napojen na veřejný NTL plynovod. 

Vytápění objektu 
Řešeno samostatnou projektovou částí. 

Větrání 
Větrání obytných místností i vnitřních komunikačních chodeb bude přirozené zajištěné 

okenními a dveřními otvory.  

Větrání hygienických zařízení bude nucené podtlakové, pro odvod vzduchu budou 

osazeny nástěnné ventilátory s min. průtokem 100 m3/h napojené na distribuci vedenou 

instalačním jádrem. Spínání ventilátorů bude provedeno ze světelného obvodu. Další 
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samostatná distribuce bude řešit odvod vzduchu od digestoří v kuchyních. Odvod vzduchu 

bude vyveden nad střechu objektu. 

Elektroinstalace 
Zásobování elektrickou energií bude napojena na veřejnou síť NN kabelovou 

přípojkou.  

Ostatní práce 
Veškeré truhlářské, klempířské a zámečnické práce budou nové, osazené dle 

příslušných norem. 
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4. POLOŽKOVÝ ROZPOČET STAVBY 

Položkový rozpočet novostavby bytového domu „U Radnice“ v Ostravě, ul. Horova 

byl zpracován na základě projektové dokumentace (studie) a stanovuje celkovou cenu 

stavebního díla. Položkový rozpočet stavby byl vytvořen v programu KROS plus v cenové 

soustavě ÚRS s ohledem na tržní ceny stavebních prací v ČR roku 2014.  Viz. příloha č.1. 
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5. ČASOVÝ PLÁN STAVBY 

Časový plán novostavby bytového domu „U Radnice“ v Ostravě, ul. Horova ve formě 

řádkového harmonogramu byl zpracován na základě projektové dokumentace (studie) a 

předpokládané doby provádění jednotlivých stavebních prací a dodávek.  

Při zpracování řádkového harmonogramu je počítáno s deseti hodinovou pracovní 

dobou od 7 hod. - 17 hod. (bez víkendů a svátků).  

Řádkový harmonogram byl vyhotoven v programu MS Project. Časový plán 

novostavby bytového domu „U Radnice“ v Ostravě, ul. Horova viz. příloha č.2. 
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6. TECHNICKÁ ZPRÁVA K ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

4.1   ÚDAJE O STAVBĚ 

4.1.1 Identifikační údaje stavby 

Název stavby:   Bytový dům „U Radnice“ 

Místo stavby:   ul. Horova, parc č. . 997/2, 997/4, Ostrava  

   k.ú. Moravská Ostrava (okres Ostrava-město) 

 

Objednatel:   VŠB - Technická univerzita Ostrava - Fakulta stavební 

Adresa:   Ludvíka Podéště 1875/17, Ostrava - Poruba 

 

Zpracovatel projektové dokumentace: Ing. Karel Neumann 

Adresa:   Na Výspě 652/3, Ostrava 700 30 

 

Charakter stavby:    novostavba bytového domu 

Účel stavby:    trvalé bydlení 

 

Plocha staveniště:   2 309,40 m2 

Zastavěná plocha:      362,76 m2 

Obestavěný prostor:   4 875,50 m3 

Užitná plocha:      805,50 m2 

 

4.1.2 Obecný popis stavby 

Jedná se o novostavbu bytového domu „U Radnice“ vč. parkoviště a zeleně v Ostravě 

ul. Horova, parc. č. 997/2, 997/4. . Bytový dům se třemi nadzemními a jedním podzemním 

podlaží je určen k trvalému bydlení. 

V suterénu se nacházejí sklepní kóje pro všechny byty a kotelna, dílna a úklidová 

komora pro chod a údržbu domu. 

Ve třech nadzemních podlažích se nacházejí prostory pro trvalé bydlení. V každém 

nadzemním podlaží jsou samostatné bytové jednotky (v každém nadzemním podlaží dvě 

bytové jednotky 2+ kk a 2 bytové jednotky 3+kk). Celkem 12 samostatných bytových 

jednotek. 
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Konstrukční a materiálové řešení. Na základových pásech z prostého betonu 

založených do nezámrzné hloubky a podkladové betonové desce budou provedeny svislé 

zděné konstrukce s železobetonovým monolitickým věncem v zhlaví zdi. Obvodové zdivo je 

provedeno z keramických tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 440 mm. Vnitřní 

nosné zdi tl. 300 mm i příčky tl. 115 a 140 mm budou vyzděny rovněž z tvárnic 

POROTHERM Profi DRYFIX P15 a akustické vnitřní zdi tl. 250 mm budou vyzděny z 

tvárnic POROTHERM AKU SYM. Pod stropem každého podlaží bude proveden 

železobetonový věnec betonovaný do keramických věncovek POROTHERM VT8. 

Konstrukce plochých střech bude provedena jako jednoplášťová, plochá s odvodněním 

vnitřními svody. Nosná konstrukce stropů bude provedena z keramických vložek MIAKO 

výšky 150 mm osazovaných mezi keramické nosníky POT uložené na nosných zdech a 

vybetonovaných konstrukčním vyztuženým železobetonem. 

 

4.1.3 Předpokládaná lhůta výstavby  

Zahájení stavby  květen 2014 

Dokončení stavby  duben 2015 

 

4.2   CHARAKTERISTIKA STAVENIŠTĚ 

4.2.1 Popis staveniště 

Prostor staveniště je majetkem objednatele. Staveniště se nachází v Ostravě ul. 

Horova, parc. č. 997/2, 997/4. Příjezdová cesta vede po hlavní silnici Horova. V blízkosti 

staveniště se nachází na severní části pozemku 997/3 bytový dům.  

Staveništěm bude oplocený, rovinatý nezastavěný pozemek, pokrytý neudržovaným 

travnatým porostem. Pozemek je oplocen původním oplocením výšky 2 m na severní a 

západní straně. Pro zamezení přístupu neoprávněných osob na plochu staveniště je navrženo 

z východní a jižní strany staveniště oplocení. Bude provedeno dočasné mobilní oplocení na 

východní a jižní straně výšky 1,8 m z betonových patek a plotových dílců z ocelových sítí 

spojované bezpečnostními svorkami. 

U vjezdu na staveniště bude postavena informační tabule se základními informacemi o 

stavbě. Vjezd na staveniště bude z jižní strany, z ul. Horova. Během výstavby se komunikace 

musí chránit před poškozením. Vjezd bude tvořit mobilní uzamykatelná ocelová brána, která 

bude vytvořena otevřením dvou dílů oplocení, které budou opatřeny pojezdovými kolečky pro 
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snadnější manipulaci. Na oplocení podél komunikace z jižní a východní strany bude 

instalována závěsná tkanina, která omezí šíření prachu. 

Příjezdová cesta je asfaltová. Staveništní komunikace bude provedena ze zhutněného 

makadamu.  

 

4.2.2 Obecné zásady 

Při předání staveniště je investor povinen předat dodavateli vytýčení podzemních sítí 

v okolí staveniště a stabilizované vytyčovací body s výpisem souřadnic – polohopisných a 

výškopisných.  

Před zahájením realizace stavby se provede protokolární předání a převzetí staveniště 

prosté třetích osob mezi zástupci objednatele a zástupci zhotovitele. O předání a převzetí 

staveniště se sepíše protokol a provede zápis do stavebního deníku. 

Po realizaci objektů předá zhotovitel objednateli geodetické zaměření jednotlivých 

objektů.  

Zařízení staveniště bude zlikvidováno a případné dočasně zabrané pozemky budou 

uvedeny do původního stavu do termínu určeného ve smlouvě o dílo. Zhotovitel opraví ke 

spokojenosti místních úřadů veškerá poškození veřejných nebo soukromých cest, dlážděných 

ploch a chodníků v okolí staveniště, která prokazatelně vznikla stavební činností. 

 

4.2.3 Podzemní překážky 

Na pozemcích v okolí navrženého bytového domu jsou inženýrské sítě – kanalizace, 

vodovod, rozvod plynu, rozvody NN, rozvody veřejného osvětlení, slaboproudé rozvody. 

Před zahájením stavebních prací vyzve investor všechny vlastníky inženýrských sítí, 

aby provedli polohopisné a výškopisné zaměření. 

 Dodavatel stavby je povinen provádět stavební práce dle pokynů požadavků 

provozovatelů vedení technického vybavení. 

 

4.2.4 Nadzemní překážky 

Nejsou. 
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4.2.5 Geologické podmínky staveniště a spodní voda 

Stavba bude prováděna v jednoduchých základových podmínkách (podloží tvoří 

únosné štěrkopísky, hladina podzemní vody neovlivňuje základovou spáru). 

 

4.3   VYUŽITÍ STÁVAJÍCÍCH OBJEKTŮ PRO ÚČELY ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 

Využito bude stávající vhodné oplocení výšky 2 m na severní a západní straně. Na 

pozemku se nenacházejí žádné další stávající objekty, které by bylo možné využít. 

 

4.4   VLIV STAVBY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

V oblasti ochrany životního prostředí bude při realizaci všech činností na staveništi 

postupováno s maximální šetrností k životnímu prostředí a budou dodrženy příslušné zákonné 

předpisy. Při realizaci stavby je nutno provést opatření, kterými se minimalizují dopady 

vyplývající z prováděných prací na staveništi z hlediska hluku, vibrací, prašnosti. 

Při likvidaci odpadu bude postupováno v souladu se zákonem 185/2001 Sb. o 

odpadech, bude vedena evidence o nakládání s odpady. 

V rámci výstavby budou používány pouze dopravní a mechanizační prostředky 

schválené pro provoz na pozemních komunikacích. Pro případ úniku ropných látek bude na 

staveništi k dispozici havarijní sada pro havarijní zásah. Zvýšená prašnost bude omezována 

kropením a stínící závěsnou textilií na staveništním oplocení. S látkami nebezpečnými vodám 

bude manipulováno pouze na zabezpečených plochách. 

 

4.5 PLOCHY PRO SKLADOVÁNÍ A OBJEKTY NA STAVENIŠTI 

Pro uskladnění materiálů na staveništi jsou vyhrazeny přiměřeně upravené plochy na 

skládkách, v přístřešcích a v uzamykatelných skladech. Při realizaci stavby budou pro 

skladování materiálu využity i plochy jednotlivých místností v budovaném objektu SO01. 

4.5.1 Mezideponie ornice a výkopku 

Trvalé deponie nejsou navrženy. Na řízenou skládku vzd. 22km  bude odvezeno 

1221,5m3 zeminy. Pod veškerým zařízením staveniště bude sejmuta ornice (včetně 

stavebních buněk) a proveden zhutněný podsyp kamenivem frakce 16/32. 
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Pro dočasné uložení humózní vrstvy zeminy a výkopku pro zpětné zásypy je 

vyčleněna plocha na severozápadní části pozemku a východní části pozemku viz. příloha č.3 

výkres – zařízení staveniště. Sejmutí ornice provede kolový rýpadlo-nakladač 

Caterpillar 42E2. Ornice a podorničí musí být uloženy tak, aby nedošlo k jejímu 

znehodnocení ( viz. ČSN 73 3050 Zemní práce ). 

Množství zeminy na meziskládku: 

- Zemina  528,65*1,2 = 634,4m3 
- Ornice   249,83*1,2 = 299,8m3 

Množství zeminy odvezených na skládku: 

- Zemina  1017,9*1,2 = 1221,5m3 

Velikost skládky ornice a zemina 

- Ornice   sklon 45o 299,8/3 = 100,0 m2 tj. cca  10x15 m 
- Zemina   sklon 45o 285,4/4 = 71,3 m2 tj.  cca 12x12 m 

   349,0/3 = 116,6 m2  tj.  cca   8x26 m 

4.5.2 Bednící prvky 

Bednění bude montováno na připravené ploše na severovýchodní straně pozemku. 

Plocha bude zbavena ornice a opatřena zhutněným kamenivem 16/32. 

4.5.3 Výztuže 

Výztuž bude skladována  pod ocelovým přístřeškem s plechovou střechou. Zpevněná 

plocha, sejmutí ornice s hutněným kamenivem 16/32. 

4.5.4 Omítkové směsi - silo 

Omítkové směsi budou skladovány v silech. Silo bude umístěno v blízkosti stavby. 

Bude umístěno na zhutněném povrchu hutněného kameniva 16/32 zbaveného ornice. 

4.5.5 Odpady - kontejnery 

Odpady budou umístěné v kontejnerech. Kontejnery na odpad budou umístěny na jiho-

západní části pozemku, u vjezdu. 

4.5.6 Sklad nářadí  

Vedle kanceláře stavbyvedoucího bude umístěn uzamykatelný sklad. Doporučené 

pověřené osoby jsou stavbyvedoucí a mistři. Skladovací kontejner ( 1 ks ).  
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4.5.7 Sklad stavebního materiálu 

Sklad je navržen v dosahu jeřábu, podklad zbaven ornice a zhutněn s kamenivem 

frakce 32/64. Skladovací kontejner ( 1 ks ).  

4.5.8 Kancelář vedení stavby a mistra 

Mobilní obytný kontejner (2 ks rozměru 2,5 x 6 m ) pro kancelář vedení stavby a 

mistra. Ke kontejneru bude přiveden kabel NN pro osvětlení a vytápění. 

 

4.5.9 Buňky s hygienickým zázemím pro pracovníky stavby 

Obytný kontejner pro převlékání pracovníků stavby ( šatny 2 ks – 1,25 m2 na osobu ). 

K šatnám bude přiveden kabel NN.  

Ke kontejnerům WC (1ks) , sprchy a umývárna (1 ks) bude přiveden kabel NN a voda. 

4.5.10 Oplocení staveniště 

Pro zamezení přístupu neoprávněných osob na plochu staveniště je navrženo 

z východní a jižní strany staveniště oplocení. Bude provedeno dočasné mobilní oplocení na 

východní a jižní straně výšky 1,8 m z betonových patek a plotových dílců z ocelových sítí 

spojované bezpečnostními svorkami.  

Ze severní a západní strany bude využito stávající vhodné oplocení v. 2m. Na jižní 

straně se bude nacházet pro vjezd a výjezd mobilní uzamykatelná ocelová brána, která bude 

vytvořena otevřením dvou dílů oplocení, které budou opatřeny pojezdovými kolečky pro 

snadnější manipulaci, bude uzamykatelná. 

4.5.11 Osvětlení staveniště 

Pro prodloužení pracovní doby a pro ostrahu staveniště - dočasný rozvod na dřevěných 

sloupech tak, aby nedocházelo ke kolizi stavebních strojů s kabelem. Osvětlení bude napojeno 

ze staveništního rozvodu NN. 

 

4.6   DOPRAVA NA STAVENIŠTI 

Příjezd na staveniště bude zajištěn po stávající veřejné komunikaci. Vjezd na 

staveniště a výjezd z něj na veřejnou komunikaci budou řádně označeny dopravními 

značkami. Vjezd i výjezd bude opatřen uzamykatelnou bránou. Pracovní stroje budou na 

stavbu dopravovány po veřejné komunikaci buď vlastním pohonem, nebo dopravními 

prostředky k tomu určenými.  
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Po staveništi se samohybné stroje budou pohybovat vždy vlastními silami a parkovat 

budou na místech k tomu určených zpevněnými vibračními válci. 

Vnitrostaveništní komunikace a chodníky jsou vybudovány po odtěženi svrchní části 

ornice a podornice do hloubky 0,5 m ze struskového štěrku zrnitosti v následujících 

tloušťkách a zrnitosti: tl. 0,3 m  frakce  32/64 mm, tl. 0,1 m frakce 16- 32 mm a zhutněny. Po 

dokončeni stavby bude čast komunikace využita jako podklad pro komunikaci a parkoviště 

objekt SO 03 Zpevněné plochy a komunikace. Ostatní dočasné vnitrostaveništní komunikace 

budou odstraněny. 

Vnitrostaveništní komunikace budou sloužit především k dopravě materiálu pro 

skladování a dopravě materiálu “JUST IN TIME“. 

Pro vertikální dopravu na staveništi budou použity: 

a) Stavební jeřáb Liebherr 65K bude umístěn v prostoru staveniště. Podloží bude 

zbavené ornice, vyrovnané a řádně zhutněné. Na toto podloží si fa. Jeřáby s.r.o. umístí ŽB 

panely na které nainstaluje stavební jeřáb Liebherr 65K. Firma Jeřáby s.r.o. si provede 

veškeré bezpečnostní a technické zkoušky, revize apod., a jejich kopie předá 

stavbyvedoucímu. Vše bude zapsáno ve stavebním a montážním deníku, 

b) Stavební vrátek Minor Pluma 500 kg, 

c) K čerpáni betonové směsi na místo ukládáni bude použito čerpadlo betonu typu 

SCHWING Stetter s pracovním dosahem až 34 m, 

d) Lešení bude použito rámové lešení typu PERI UP. 

4.7  ZÁSOBOVÁNÍ MATERIÁLY 

Celá stavba bude zásobována průběžně dle konkrétní potřeby. Počítá se 

s materiálovým předzásobením stavby maximálně 2 týdny předem. Důraz bude kladen na 

maximální využití systému „just in time“ průběžně, plynule a v potřebném množství.. 

K dopravě betonové směsi na staveniště budou použity autodomíchávače. Z blízké 

betonárky ZAPA v Ostravě. K čerpáni betonové směsi na místo ukládáni bude použito 

čerpadlo betonu typu SCHWING s pracovním dosahem až 34 m. 

Keramické tvárnice, překlady, stropní vložky a další stavební materiály se budou 

dodávat systémem „just in time“ průběžně v dostatečném množství pro plynulou výstavbu. 

Omítkové směsi budou dodávány v silech. 
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4.8   SOCÍÁLNÍ ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Sociální zařízení staveniště bude sloužit pro hygienické a sociální potřeby pro 

pracovníky na staveništi. Velikost sociálního zázemí odpovídá počtu pracovníků, kteří budou 

na stavbě pracovat. Pro vytvoření zázemí bylo použito mobilních kontejnerů. 

Unimobuňky byly navrženy max. pro 28 pracovníků se stravováním v šatně. Umístění 

mobilních buněk je znázorněno na výkrese zařízení staveniště viz. příloha č. 3. Ve fázi 

hlavních prací jsou unimobuňky a sociální zázemí navrženo na maximální počet 

28 pracovníků. 

4.8.1 Předpokládané  počty pracovníků po jednotlivých profesích a jejich hygienická a 
sociální zařízení 

zemní práce 8 
základy 6 
hydroizolace 4 
svislé konstrukce 8 
vodorovné konstrukce 5 
vnitřní omítky 6 
podlahy a podlahové konstrukce 6 
obklady a dlažby 4 
zastřešení 5 
vnější omítky 9 
výplně otvorů 5 
malby 4 
zdravotechnika 4 
elektroinstalace 4 
obsluha jeřábu 1 
administrativa stavby 3 

Maximální počet pracovníků výstavby je 28 osob. 

4.8.2 Šatny 

- maximální vzdálenost od staveniště 40m 
- podlahová plocha 36m2 -> 36/1,25= 28,8 tj. 28 pracovníků maximálně 

4.8.3 WC 

- maximální vzdálenost od staveniště 40m 
- 2 sedadla (11-30 osob) 

4.8.4 Umývárna 

- navazuje na šatny 
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- 3 umyvadla (30 osob) 
- 2 sprchy (30 osob) 

4.9   NAPOJENÍ STAVENIŠTĚ NA SÍTĚ 

4.9.1 Elektrická energie 

Elektrický proud - jedná se o nízké napětí 380/220V bude na stavbu přiveden ze 

stávajícího podzemního el. vedení. Provizorní napojení na stávající elektrickou sít bude 

sloužit jako budoucí přívod stavby. Součástí přívodu bude elektroměr. El. Proud bude dále 

rozveden k silu suchých maltových směsí a stavebnímu jeřábu nadzemním vedením v. 3 m. 

4.9.2 Pitná voda 

Voda bude přivedena z hlavního vodovodního řádu vodovodní přípojkou. V přípoji 

bude umístěn vodoměr, a bude sloužit jako budoucí přípoj pitné vody. Voda bude přivedena 

k Unimobuňkám dle schématu viz. příloha č. 3 a k silu suchých maltových směsí dle 

schématu viz. příloha č. 3. 

4.9.3 Splašková kanalizace 

Kanalizační přípojka bude odvedena do jednotné veřejné kanalizace. Bude sloužit jako 

budoucí odvod odpadních vod. Odvod kanalizace z Unimobuněk dle schématu viz. 

příloha č.3. 

 

4.10 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ ELEKTRICKOU ENERGIÍ 

4.10.1 Určení druhů spotřebičů 

P1 – stavební stroje (elektromotory) Příkon 
jeřáb Liebherr 65K 28 kW 
silo na suché směsi s vodní pumpou a míchačkou 6,5 kW 
ponorný vibrátor betonu 2 kW 
pila okružní 4,5 kW 
univerzální vrtací stroj 0,8 kW 
svářečka 20 kW 
el. ruční míchadlo na maltové směsi 1,2 kW 
el. stavební vrátek 2,3 kW 
přímotopy v buňkách   9,0 kW 

 
P2 – výkon vnitřního osvětlení a přímotopy v buňkách Příkon 

administrativní část 0,02kW/m2 36 m2 0,72 kW 
šatny, sociální zařízení, WC 0,01kW/m2 72 m2 0,72 kW 
sklady 0,01kW/m2 18 m2 0,18 kW 
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P3 – výkon vnějšího osvětlení Příkon 

vnější osvětlení 0,01kW/m2 367 m2 3,67 kW 

4.10.2 Výpočet maximálního příkonu el. energie pro staveniště - Pc 

 

Pc = (K/cos ф) * (K1* P1 + K2*P2 + K3*P3) 

K  koeficient ztráty ve vedení 
cos ф 
K1 koeficient současnosti elektromotorů 

K2 koeficient současnosti vnitřního osvětlení 
K3 koeficient současnosti vnějšího osvětlení 

P1 součet výkonů elektrických motorů 

P2 součet výkonů vnitřního osvětlení 

P3 součet výkonů vnějšího osvětlení 

Pc = (1,1 / cos 0,75)*(0,75*74,3 + 0,8*1,26 + 1*3,67) 

Pc = 66,45 kW 

 

4.11 ZÁSOBOVÁNÍ STAVENIŠTĚ VODOU 

4.11.1 Pro provozní účely 

ošetření betonu 250 l/m3 základy 121m3, stropy 172m3    73 250 l 
omítání 30 l/m3 vnitřní 4875m2, vnější 733m2    84 130 l 
anhydridy, mazaniny 170 l/ m3 anhydrid 57,35 m3, mazaniny 16,2 m3      9 766 l 
mytí strojů 1000 l/ks 3ks, 1x/týden, 365 dní  150 000 l 

4.11.2 Pro sociální a hygienické potřeby (účely) 

sociální zařízení  30 l/pracovníka/den  
průměr 18 pracovníků  365 dní  197 121 l 
 

4.12 BEZPEČNOST PRÁCE A POŽÁRNÍ OCHRANA 

Každý pracovník stavby musí být prokazatelně seznámen se všemi platnými zákony a 

předpisy pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci, které se ho týkají podle jeho pracovního 

zařazení.  

Pracovníci stavby musí vykonávat pouze ty činnosti, které jim byly přikázány a k 

jejichž provádění mají příslušná oprávnění (řidiči, obsluha mechanizmů a elektrických 

zařízení a jiných). Pracovníci stavby musí být vybaveni všemi bezpečnostními ochrannými 

prostředky (ochranné přilby, ochranná obuv, pracovní oděv, výstražná vesta atd.), které 
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odpovídají jejich pracovnímu zařazení. Pracovníci stavby se mohou po staveništi pohybovat 

pouze v místech jejich přikázané pracovní činnosti.   

Dále existuje nebezpečí při pohybu vozidel stavby a stavebních strojů. Řidiči a 

obsluhy strojů se musí řídit všemi předpisy pro pohyb vozidel a strojů po staveništi, zejména 

při couvání. Na části hranic staveniště hrozí nebezpečí z veřejné automobilové dopravy v 

sousedství stavby.  

Staveniště bude zajištěno proti vjetí cizích vozidel z veřejných komunikací na 

staveniště dopravním značením, bezpečnostními značkami a vhodnými fyzickými zábranami.  

Poloha podzemních elektrických vedení a dalších vedení musí být vytýčena správci 

těchto zařízení a označena a musí být respektovány požadavky správce vedení.  O poloze 

vedení musí být informovány obsluhy všech strojů pro zemní práce, případně i další 

pracovníci. Případná veškerá vzniklá poškození sítí nutno neprodleně oznámit správcům a 

dohodnout další postup. 

Z charakteru stavby vyplývá, že na stavbě nehrozí nebezpečí sesuvu zemin, nebezpečí 

z toxických látek a záření, nebezpečí utonutí a další rizika podle přílohy č. 5 k nařízení vlády 

č. 591/2006 Sb. 

Dle zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších novel a ostatních 

zákonných předpisů týkajících se požární bezpeznosti při výstavbě, je nutné dodržovat tyto 

základní podmínky: 

- zabránit šíření požáru uvnitř objektu i mezi objekty a šíření požáru a úniku kouře do 

sousedních objektů či objektu, 

- umožnit účinný zásah hasičskému sboru,  

- umožnit bezpečnou evakuaci osob a zařízení z ohroženého prostoru. 

Staveniště bude vybaveno dvěma hasicími přístroji. Hasící přístroje budou přístupné a 

umístěné na stěně unimobuňky stavbyvedoucího a na stěně unimobuňky materiálového 

skladu. 

Telefonní čísla policie, hasičů a záchranné služby budou vyvěšeny v kanceláři 

stavbyvedoucího. Pro příjezd vozů HZS lze využít vnitrostaveništní komunikace. 

Veškerý hořlavý materiál musí být řádně a zřetelně označen. V celém staveniště je 

zakázáno kouření. 

Při pracích budou dodrženy veškeré platné předpisy, zákony a nařízení vlády zejména: 

1) zákon č.309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany 

zdraví při práci v pracovně právních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany 
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zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovně právní vztahy (zákon 

o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) 

2)  Nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost 

a ochranu zdraví při práci na staveništích 

3) zákona č.133/1985 Sb. o požární ochraně v platném znění 

4) Vyhláška č. 77/1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů 

5) Vyhláška ČÚBP a ČBÚ č. 18/1979, kterou se určují vyhrazená zdvihací zařízení a 

stanoví se některé podmínky k zajištění jejich bezpečnosti 

6) Nařízení vlády č. 101/2005 Sb. o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 

pracovní prostředí 

7) ČSN EN 397 Průmyslové ochranné přilby 

8) ČSN EN 166 Osobní prostředky k ochraně očí – Základní ustanovení 

9) ČSN EN 511 Ochranné rukavice proti chladu 

10) ČSN EN 388 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům 

11) ČSN EN 340 Ochranné oděvy – Všeobecné požadavky 
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7. NÁVRH STAVEBNÍCH STROJŮ - MECHANIZMŮ 

V této části jsou navrženy stroje a mechanismy pro výstavbu bytového domu. Jedná se 

o novostavbu bytového domu se třemi nadzemními a jedním podzemním podlaží (celoplošné 

podsklepení) . Konstrukční a materiálové řešení. Na základových pásech z prostého betonu 

založených do nezámrzné hloubky a podkladové betonové desce budou provedeny svislé 

zděné konstrukce s železobetonovým monolitickým věncem v zhlaví zdi. Obvodové zdivo je 

provedeno z keramických tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 440 mm. Vnitřní 

nosné zdi tl. 300 mm i příčky tl. 115 a 140 mm budou vyzděny rovněž z tvárnic 

POROTHERM Profi DRYFIX P15 a akustické vnitřní zdi tl. 250 mm budou vyzděny z 

tvárnic POROTHERM AKU SYM. Pod stropem každého podlaží bude proveden 

železobetonový věnec betonovaný do keramických věncovek POROTHERM VT8. 

Konstrukce plochých střech bude provedena jako jednoplášťová, plochá s odvodněním 

vnitřními svody. Nosná konstrukce stropů bude provedena z keramických vložek MIAKO 

výšky 150 mm osazovaných mezi keramické nosníky POT uložené na nosných zdech a 

vybetonovaných konstrukčním vyztuženým železobetonem. 

7.1   PÁSOVÝ DOZER 

Pásový dozer - Caterpillar D5K 

 

Obr.1 Dozer Caterpillar D5K [19] 

Technické parametry: 

Výkon motoru 72  kW 

Měrný tlak 0,32 - 0,4  bar 

Objem radlice 1,5 - 2,3  m3 

Provozní hmotnost [t] 9,4 - 9,7  t  

Využití stroje na stavbě 

Pásový dozer - Caterpillar D5K je navržen pro provádění zemních prací a to sejmutí 

ornice, rozprostření podkladních vrstev a případně zarovnání  
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7.2 PÁSOVÉ RÝPADLO 

Hydraulické pásové rýpadlo - Caterpillar 311D LRR 

 

Obr.2 Rýpadlo Caterpillar 311D LRR [19] 

Technické parametry: 

Výkon motoru    60  kW 

Max. hloub. dosah / max. dosah  5,6 / 8,1  m 

Objem lopaty    0,28 - 0,75 m3 

Provozní hmotnost [t]   12,5  t 

Využití stroje na stavbě 

Hydraulické pásové rýpadlo - Caterpillar 311D LRR je navrženo pro provádění 

zemních prací (rozpojování, hloubení a nakládání hornin) a to výkopu stavební jámy pro 

základové konstrukce. 

 

7.3 RÝPADLO-NAKLADAČ 

Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F 

 

Obr. 3 Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F [19] 
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Technické parametry: 

Objem lopaty nakladače   1,03  m3 

Objem lopaty rýpadla   0,08 - 0,29  m3 

Max. hloub. dosah / max. dosah  6 / 6,6  m 

Provozní hmotnost [t]   7,5  t 

Výkon motoru    70  kW 

Využití stroje na stavbě 

Rýpadlo-nakladač Caterpillar 428F je navržen pro provádění zemních prací a to 

hloubení rýh, nakládání a ukládání výkopku, pro zásypy, dále pro manipulaci a přesuny hmot 

či materiálů s využitím příslušenství, pro budování zpevněných ploch, komunikací a 

parkoviště. 

 

7.4   NÁKLADNÍ AUTOMOBIL 

Nákladní automobil Tatra T-815 S1 6x6 

 

Obr. 4 Nákladní automobil Tatra T-815 S1 6x6 [20] 

Technické parametry: 

Pohotovostní hmotnost  11 300 kg 

Užitečná hmotnost  10 700 kg 

Celková hmotnost vozidla 22 000 kg 

Rozměry korby d x š x v   4300 x 2500 x 1000 mm 

Typ motoru   T 3-929-11 

Počet válců   10 

Vrtaní x zdvih   120 x 140 mm 

Chlazení motoru   vzduchem 
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Zdvihový objem motoru  15 833,6 cm3 

Největší výkon motoru  208/2 200 kW/min-1 

Základní spotřeba paliva   32,5/63 l/km 

Maximální rychlost  80 km/hod 

Pohon     6 x 6 

Využití stroje na stavbě 

Nákladní automobil Tatra T-815 S1 6x6 (i ve variantě s HR) je navržen pro přepravu 

materiálů na silnici i v terénu. 

 

7.5 AUTODOMÍCHÁVAČ A ČERPADLO 

Autodomíchávač Stetter C3 s čerpadlem 

 

Obr.5 Autodomíchávače Stetter C3 a autodmíchávač s čerpadlem [21] 

Technické parametry autodomíchávače: 

Typy domíchávače  

AM 6 C AM 7 C  AM 8 C AM 9 C AM 10 C AM 12 C  

Jmenovitý objem  (m 3) 6 7 8 9 10 12  
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Geometr. objem  (l) 11530 12710 14120 15810 17040 19170 23520 

Stupeň plnění  (%) 52 55,1 56,7 56,9 58,7 62,6 

Sklon bubnu  (°) 12,45 12,45 12,45 11,2 11,2 10 

Otáčky bubnu  (U/min.) 0 - 12 / 14 

A - Průměr bubnu (mm) 2300  2400 2400 

B - Výška násypky* (mm) 2425 2425 2499 2474 2532 2548 2568 

C - Průjezd. výška* (mm) 2429 2426 2503 2534 2592  2633 2671  

D - Výsypná výška* (mm) 1029 1027 1101 1089 1147 1169 1211 

Využití stroje na stavbě 

Autodomíchávač Stetter C3 s čerpadlem nebo autodomíchávač a autočerpadlo bude 

využito dle potřeby a množství z blízké betonárky ZAPA v Ostravě pro dopravu a přepravu 

betonové směsi na staveniště a na staveništi 

 

7.6   STAVEBNÍ VĚŽOVÝ JEŘÁB 

Stavební věžový jeřáb Liebherr 65K 

 

Obr. 6 Věžový jeřáb Liebherr 65K [22] 
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Technické parametry 

Norma     EN 14439 

Přelanování    2 

Max.výška háku    34,6 m 

Šikmá poloha výložníku   30° 

Poloha výložníku při vyhýbání  45° 

Základní ustavení   4,2 m x 4,2 m 

Rádius otáčení    2,55 m, 3,20 m 

 

Pohony 

Zdvihové ústrojí    11,0 kW FU 

Otočové ústrojí    4,0 kW FU 

Ústrojí pojezdu vozíku   3,0 kW FU 

 

Nosnost 

Vyložení     Nosnost  

28,0 m     2.600 kg  

35,0 m     1.800 kg  

40,0 m     1.400 kg  

Max. nosnost     4.500 kg 

Využití stroje na stavbě 

Stavební věžový jeřáb Liebherr 65K je navržen pro vertikální přepravu materiálů ze 

staveništních skládek na stavbu a naopak. Jeřáb je montovaný na pevných patkách, s otočnou 

věží a vodorovným výložníkem. Bude dopraven na stavbu tahači a jednonápravovém 

podvozku. 
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7.7   TANDEMOVÝ VIBRAČNÍ VÁLEC 

Tandemový vibrační válec Caterpillar CB24B 

 

Obr. 7 válec Caterpillar  CB24B [19] 

 

Technické parametry: 

Pracovní šířka [mm]  1200 mm 

Amplituda    0,53 mm 

Frekvence    63 Hz 

Provozní hmotnost [t]  2,7 - 2,9 t 

Výkon motoru   24,4 kW 

Využití stroje na stavbě 

Tandemový vibrační válec Caterpillar CB24B je navržen pro provádění hutnění 

podkladních vrstev pod základovou desku, pro hutnění podkladních vrstev zpevněných ploch, 

komunikací a parkoviště. 

 

5.8 VIBRAČNÍ DESKA 

Vibrační deska MS90-4 MASALTA 

 

Obr. 8 Vibrační deska MS90-4 [23] 
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Technické parametry 

Motor   benzínový, Honda GX 160 

Výkon   4,0 kw/5,5 hp 

Hmotnost   83.00 kg 

Hloubka hutnění  30 cm 

Efektivní výkon  660 m2/hod 

Rozměr desky  53 x 50 cm 

Pracovní rozměry  110 x 83 x 50 cm 

Odstředivá síla  13.00 kN 

Využití stroje na stavbě 

Vibrační deska MS90-4 MASALTA je navržena pro provádění hutnění podkladních 

vrstev, zemin, kameniva, zámkové dlažby a pod. a v místech, kam se nedostane vibrační 

válec. 

 

5.9   VIBRAČNÍ PĚCH 

Vibrační pěch MR75R MASALTA 

 

Obr. 9 Vibrační pěch MR75R MASALTA [23] 

Technické parametry 

Motor    4-taktní jednoválec 

Výkon    3.0/4.0 kw/hp 

Hmotnost    75.00 kg 

Pracovní rozměry   430 x 760 x 1 020 cm 
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Počet nárazů/min.   640 – 680 

Zdvih    40 – 80 mm 

Objem paliv. nádrže  2.00 l 

Rozměry patky   330 x 285 mm 

Typ motoru   Benzín, Robin EH12-2D 

Využití stroje na stavbě 

Vibrační pěch MR75R MASALTA je navržen pro provádění hutnění v úzkých 

stísněných prostorách, jako jsou příkopy a výkopy pro uložení potrubí. Dusadla mohou být s 

použita i pro hutnění pískových a šotolinových podloží. Použití k hutnění v místech, kam se 

nedostane vibrační deska. 

 

5.10 STAVEBNÍ VRÁTEK 

Stavební vrátek Minor Pluma 500 kg 

 

Obr. 10 Stavební vrátek Minor Pluma 500 kg [24] 

Technické parametry 

Nosnost    500 kg 

Hmotnost    103 kg 

Napětí    230 V 

Elektrický příkon   1,6 kW 

Rychlost zdvihu   22 m/min 

Délka lana    30 m 

Poloměr otáčení   360 st. 
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Využití stroje na stavbě 

Stavební vrátek Minor Pluma 500 kg je navržen pro vertikální přepravě (zvedání) 

materiálů ze staveništních skládek na stavbu a naopak s váhou do 500 kg. 

 

5.11 SOUPRAVA – STROJNÍ OMÍTAČKA A DOPRAVNÍK SILOMAT 

Souprava – Strojní omítačka PFT G4 a Dopravník SILOMAT (pro zpracování suchých 
směsí ve spojení se silem) 

 

Obr. 11 Strojní omítačka PFT G4 a Dopravník SILOMAT [25] 

Tato souprava se používá při odběru SMS do zrnitosti 3 mm ze sila. 

Technické parametry 

Výkon omítacího stroje PFT–G4   22 l / min. 

Přepravní množství      cca 20 kg / min.  

(PVC hadicemi pr. 45-50 mm na vzdálenost 50 m) 

El. přípojka – Zásuvka 32 A 5–ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C pro Silomat 

El. přípojka – Zásuvka 32 A 5–ti kolíková, jištění 25 A (zpožděný) typ C pro PFT G4. 

Každý stroj má samostatný přívod. 

Přípojka vody – pro Omítací stroj PFT G 4 – Geka spojka 3/4", tlak min. 3,5 baru 

Šnekové čerpadlo D 6 / 3 
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Využití stroje na stavbě 

Souprava – Strojní omítačka PFT G4 a Dopravník SILOMAT je navržena pro 

zpracování všech běžných vnitřních i venkovních, suchých, omítkových směsí na sádrové, a 

na zpracování anhydritu a potěrového betonu. 
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8. BILANCE HLAVNÍCH ZDROJŮ NA VÝSTAVBU 

Jedná se o novostavbu bytového domu „U Radnice“ vč. parkoviště a zeleně v Ostravě 

ul. Horova, parc. č. 997/2, 997/4. . Samostatně stojící bytový dům s jedním celoplošným 

podzemním a se třemi nadzemními podlaží s plochou jednoplášťovou střechou je 

obdélníkového půdorysu. Konstrukční výška nadzemních podlaží a podzemního podlaží 

je 2.960 mm. 

Konstrukční a materiálové řešení. Na základových pásech z prostého betonu 

založených do nezámrzné hloubky a podkladové betonové desce budou provedeny svislé 

zděné konstrukce s železobetonovým monolitickým věncem v zhlaví zdi. Obvodové zdivo je 

provedeno z keramických tvárnic POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 440 mm. Vnitřní 

nosné zdi tl. 300 mm i příčky tl. 115 a 140 mm budou vyzděny rovněž z tvárnic 

POROTHERM Profi DRYFIX P15 a akustické vnitřní zdi tl. 250 mm budou vyzděny z 

tvárnic POROTHERM AKU SYM. Pod stropem každého podlaží bude proveden 

železobetonový věnec betonovaný do keramických věncovek POROTHERM VT8. 

Konstrukce plochých střech bude provedena jako jednoplášťová, plochá s odvodněním 

vnitřními svody. Nosná konstrukce stropů bude provedena z keramických vložek MIAKO 

výšky 150 mm osazovaných mezi keramické nosníky POT uložené na nosných zdech a 

vybetonovaných konstrukčním vyztuženým železobetonem. 

Keramické tvárnice, překlady, stropní vložky a další stavební materiály se budou 

dodávat systémem „just in time“ průběžně v dostatečném množství pro plynulou výstavbu. 

Počítá se s materiálovým předzásobením stavby maximálně 2 týdny předem.  

Dodávka cihel POROTHERM Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách. Součástí dodávky je odpovídající množství zdicí pěny POROTHERM DRYFIX.  

Pro založení stěn se dodává požadované množství zakládací malty POROTHERM Profi AM 

(Anlegemörtel). 

 

8.1   ZDIVO Z KERAMICKÝCH TVAROVEK 

6.1.1 Vnější nosné zdivo POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 440 mm 

 

Obr.12 POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 440 mm [26] 
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Technické údaje 

Rozměry d/š/v [mm]     248/440/249 

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]   max. 750 

Hmotnost [kg/ks]     cca 20,4 

Pevnost v tlaku     P8/P10/P15 

Tloušťka zdiva [mm]     440 

Spotřeba [ks/m2]     16 

Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]  360 

Směrná pracnost zdění   cca 0,65 hod/m2 

Spotřeba zdicí pěny     1 dóza 750 ml /5 m2 

Počet cihel     60 ks/pal 

Hmotnost palety max.   1255 kg 

Cihly POROTHERM 44 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1340 x 1000 mm. 

 

Podlaží Plocha  

(m2) 

Potřeba 

tvárnic (ks) 

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

Potřeba 

dóz (ks)  

1.PP 220 3.520 59 74.045 44 

1.NP 186 2.976 50 62.750 38 

2.NP 184 2.944 49 61.495 37 

3.NP 184 2.944 49 61.495 37 

Celkem 774 m2 12.384 ks 207 palet 259.785 kg 156 ks 

Tab. č. 4 Spotřeba - POROTHERM 44 Profi DRYFIX 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 207 palet cihelných tvárnic POROTHERM 

44 Profi DRYFIX vč. 156 ks dóz zdící pěny. 

 

6.1.2 Vnitřní nosné zdivo POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 300 mm 

 

Obr. 13  POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 300 mm [26] 
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Technické údaje 

Rozměry d/š/v [mm]     247/300/249 

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]   800-850 

Hmotnost [kg/ks]     cca 15,7 

Pevnost v tlaku     P10/P15 

Tloušťka zdiva [mm]     300 

Spotřeba [ks/m2]     16 

Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]  280 

Směrná pracnost zdění   cca 0,46 hod/m2 

spotřeba zdicí pěny    1 dóza 750 ml/5 m2 

počet cihel     80 ks/pal 

hmotnost palety max.    1290 kg 

Cihly POROTHERM 30 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 

 

Podlaží Plocha  

(m2) 

Potřeba 

tvárnic (ks) 

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

Potřeba 

dóz (ks)  

1.PP 46 736 10 12.900 10 

1.NP 142 2.272 29 37.410 29 

2.NP 142 2.272 29 37.410 29 

3.NP 142 2.272 29 37.410 29 

atika 87 1.392 15 19.350 18 

Celkem 559 m2 8.944 ks 112 palet 144.480 kg 115 ks 

Tab. č. 5  Spotřeba - POROTHERM 30 Profi DRYFIX 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 112 palet cihelných tvárnic 

POROTHERM 30 Profi DRYFIX vč. 115 ks dóz zdící pěny. 

6.1.3 Vnitřní akustické příčky POROTHERM AKU SYM P15 tl. 250 mm 

 

Obr. 14 POROTHERM AKU SYM P15 tl. 250 mm [26] 
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Technické údaje 

Rozměry d/š/v [mm]     372/250/238 

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]   1020 

Hmotnost [kg/ks]     cca 20,7 

Pevnost v tlaku     P15/P20 

Tloušťka zdiva [mm]     250 

Spotřeba [ks/m2]     10,7 

Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]  313 

spotřeba malty vč. svislých kapes !!!  26 l/m2 

Směrná pracnost zdění   cca 0,98 hod/m2 

počet cihel     60 ks/pal 

hmotnost palety    cca 1275 kg 

Cihly POROTHERM 25 AKU SYM jsou dodávány zafóliované na vratných paletách 

rozměrů 1180 x 1000 mm. 

 

Podlaží Plocha  

(m2) 

Potřeba 

tvárnic (ks) 

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

Spotřeba 

malty (kg)  

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

1.PP 20 214 4 5.100 685 1 1.230 

1.NP 39 418 7 8.925 1.335 1 1.230 

2.NP 39 418 7 8.925 1.335 1 1.230 

3.NP 39 418 7 8.925 1.335 1 1.230 

Celkem 137 m2 1.468 ks 25 palet 31.875 kg 4.690 kg 4 palety 4.920 kg 

Tab. č. 6 Spotřeba - POROTHERM 25 AKU SYM a zdící malta M10 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 25 palet cihelných akustických tvárnic 

POROTHERM 25 AKU SYM a 4 palety zdící malty M10 PTH. 

 

6.1.4 Vnitřní příčkové zdivo POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 140 mm 

 

Obr. 15  POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 140 mm [26] 
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Technické údaje 

Rozměry d/š/v [mm]     497/140/249 

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]   850 

Hmotnost [kg/ks]     cca 14,7 

Pevnost v tlaku     P8/P10 

Tloušťka zdiva [mm]     140 

Spotřeba [ks/m2]     8 

Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]  161 

Spotřeba zdicí pěny    1 dóza/10 m2 

Směrná pracnost zdění   cca 0,34 hod/m2 

Počet cihel     80 ks/pal 

Hmotnost palety    cca 1210 kg 

Cihly POROTHERM 14 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 

 

Podlaží Plocha  

(m2) 

Potřeba 

tvárnic (ks) 

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

Potřeba 

dóz (ks)  

1.PP 21 168 2 2.420 2 

1.NP 88 704 9 10.890 9 

2.NP 88 704 9 10.890 9 

3.NP 88 704 9 10.890 9 

Celkem 285 m2 2.280 ks 29 palet 35.090 kg 29 ks 

Tab. č. 7  Spotřeba POROTHERM 14 Profi DRYFIX 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 29 palet cihelných příčkovek 

POROTHERM 14 Profi DRYFIX vč. 29 ks dóz zdící pěny. 

 

6.1.5 Vnitřní příčkové zdivo POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 115 mm 

 

Obr. 16  POROTHERM Profi DRYFIX P15 tl. 115 mm [26] 
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Technické údaje 

Rozměry d/š/v [mm]     497/115/249 

Třída objemové hmotnosti [kg/m3]   810 a 850 

Hmotnost [kg/ks]     max. 12,1 

Pevnost v tlaku     P8/P10 

Tloušťka zdiva [mm]     115 

Spotřeba [ks/m2]     8 

Hmotnost zdiva včetně omítek [kg/m2]  140 

Směrná pracnost zdění   cca 0,32 hod/m2 

Spotřeba zdicí pěny    1 dóza 750 ml/10 m2 

Počet cihel     96 ks/pal 

Hmotnost palety    max. 1195 kg 

Cihly POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX jsou dodávány zafóliované na vratných 

paletách rozměrů 1180 x 1000 mm. 

 

Podlaží Plocha  

(m2) 

Potřeba 

tvárnic (ks) 

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

Potřeba 

dóz (ks)  

1.PP 184 1472 15 17.925 19 

1.NP 88 704 8 9.560 9 

2.NP 88 704 8 9.560 9 

3.NP 88 704 8 9.560 9 

Celkem 448 m2 3.584 ks 39 palet 46.605 kg 46 ks 

Tab. č.8  Spotřeba - POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 39 palet cihelných příčkovek 

POROTHERM 11,5 Profi DRYFIX vč. 46 ks dóz zdící pěny. 

 

8.2   PŘEKLADY A VĚNCOVKY 

6.2.1 Překlady Porotherm KP 7 

Cihelné překlady Porotherm KP 7 se používají jako plně nosné prvky nad okenními a 

dveřními otvory ve zděných stěnových konstrukcích. Překlady Porotherm KP 7 se vyrábějí z 

cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou 

nosnou část překladu. 
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Obr. 17 Překlad Porotherm KP 7 [26] 

 

Technické údaje 

Rozměry překladu (š x v x d)   70x238x1000 až 3500 mm (po 250 mm) 

Hmotnost    35 kg/m 

 

Strop nad 

podlažím 

Překlad 

KP7 PTH 

d.1.250 mm 

Překlad 

KP7 PTH 

d.1.750 mm 

Překlad 

KP7 PTH 

d.2.750 mm 

Překlad 

KP7 PTH 

d.3.250 mm 

1.PP 82 - -  -  

1.NP 32 70 10 8 

2.NP 32 65 10 8 

3.NP 32 65 10 8 

Celkem 178 ks 200 ks 30 ks 24 ks 

Tab. č. 9  Spotřeba překladů Porotherm KP 7 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 178 ks délky 1.250 mm, 200 ks délky 1.750 

mm, 30 ks délky 2.750 mm a 24 ks délky 3.250 mm cihelných překladů Porotherm KP 7. 

Překlady Porotherm KP 7 jsou dodávány po 20ti kusech na nevratných dřevěných hranolech 

rozměrů 75x75x960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. 

 

6.2.2 Ploché nenosné překlady Porotherm KP 11,5 a KP 14,5 

Protože ploché překlady jsou velmi štíhlé prefabrikáty, nejsou nosné samy o sobě. 

Nosnými se stávají teprve ve spojení s nad nimi vyzděnou nebo vybetonovanou spolupůsobící 

nadezdívkou – tlakovou zónou. Takový překlad se nazývá překladem spřaženým. 

Ploché překlady Porotherm KP 11,5 a KP 14,5 se vyrábějí z podélně děrovaných 

cihelných tvarovek tvořících podklad pod omítku a zároveň obálku pro železobetonovou část 

překladu. 

Ploché nenosné překlady Porotherm KP 11,5 a KP 14,5. 
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Obr. 18 Ploché překlady Porotherm KP 11,5 a KP 14,5 [26] 

Technické údaje 

délka překladů   750 až 3000 mm, po 250 mm 

hmotnost překladu 11,5  17 kg/m 

hmotnost překladu 14,5  20 kg/m 

 

Strop nad 

podlažím 

Překlad NEP 

KP 11,5 d.1.000 

mm 

Překlad NEP 

KP 11,5 

d.1.250 mm 

Překlad NEP 

KP 14,5 

d.1.250 mm 

1.PP - 12 -  

1.NP 8 2 4 

2.NP 8 2 4 

3.NP 8 2 4 

Celkem 24 ks 18 ks 12 ks 

Tab. č. 10  Spotřeba překladů NEP Porotherm KP 11,5 a KP 14,5 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 24 ks délky 1.000 mm, 18 ks délky 

1.250 mm plochých nenosných překladů Porotherm KP 11,5 a 12 ks délky 1.250 mm 

plochých nenosných překladů Porotherm KP 14,5. 

POROTHERM překlady 11,5 a 14,5 jsou dodávány na nevratných dřevěných 

hranolech rozměrů 75x75x960 mm a jsou sepnuté paletovací páskou. 

 

6.2.3 Věncovky Porotherm VT 8 

Věncovka Porotherm VT 8 je cihelný prvek určený v kombinaci s tepelným izolantem 

k podstatnému omezení tepelných mostů obvodových stěnových konstrukcí v místě styku se 

všemi typy stropních konstrukcí. 
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Obr. 19 Věncovky Porotherm VT 8 [26] 

 

Technické údaje 

rozměry věncovek   497 x 80 x 195/238/275 mm 

objemová hmotnost   800 až 1000 kg/m3 

spotřeba   2 ks/m 

 

Podlaží Věncovka PTH 

VT8 (m) 

Věncovka PTH 

VT8 (ks) 

1.PP 83,5 167 

1.NP 83,5 167 

2.NP 83,5 167 

3.NP 83,5 167 

Celkem 334 m 668 ks 

Tab. č. 11  Spotřeba věncovky Porotherm VT 8 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 668 ks věncovou Porotherm VT8 na pěti 

paletách. Věncovky jsou dodávány zafóliované na vratných paletách rozměrů 1180 x 1000 

mm (počet věncovek PTH V8 na paletě je 140/144 ks). 

 

8.3   KERAMICKÉ STROPY 

POROTHERM strop je tvořený cihelnými keramickými vložkami MIAKO a 

keramobetonovými stropními nosníky POT vyztuženými svařovanou prostorovou výztuží 

 

6.3.1 Keramobetonové stropní nosníky POT  POROTHERM  

Keramobetonové stropní nosníky POT  POROTHERM (POT 375/902, POT 400/902, 

POT 550/902). 
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Obr. 20  Keramobetonový stropní nosníky POT PTH [26] 

 

Technické údaje 

Nosníky POT 175 až 825/902 

Beton třídy   C 25/30 

Výztuž    BSt 500 M 

Rozměry   160 x 175 x 1750 až 6250 mm 

Hmotnost    21,7 až 25,6 kg/m 

 

Strop nad 

podlažím 

POT 

375/902 

PTH (ks) 

POT 

400/902 

PTH (ks) 

POT 

550/902 

PTH (ks) 

1.PP 40 98 -  

1.NP 44 98 -  

2.NP 44 98 -  

3.NP 44 98 9 

Celkem 172 ks 392 ks 9 ks 

Tab. č. 12  Spotřeba - POT 375/902, POT 400/902, POT 550/902 

 

Keramobetonové stropní nosníky POT  POROTHERM - POT 375/902 v počtu 172 ks, 

POT 400/902 v počtu 392 ks, POT 550/902 v počtu 9 ks. Keramobetonové stropní nosníky 

POT jsou dodávány volně.. 
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6.3.2 Stropní vložky MIAKO POROTHERM  

Stropní vložky MIAKO POROTHERM pro osovou vzdálenost 625 mm MIAKO 

15/62,5 PTH. 

 

Obr. 21  Stropní vložka MIAKO 15/62,5 PTH [26] 

 

Podlaží MIAKO 

15/62,5 

PTH (ks) 

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

1.PP 540 9 7.560 

1.NP 540 9 7.560 

2.NP 540 9 7.560 

3.NP 540 9 7.560 

Celkem 2.160 ks 36 palet 30.240 kg 

Tab. č. 13  Stropní vložka MIAKO 15/62,5 PTH 

 

Technické údaje 

Rozměry d/š/v   250x525x150 mm 

Hmotnost   14 kg/ks 

Počet ks na paletě  64 ks/paleta 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 65 palet stropní vložek 

MIAKO 15/62,5 PTH. 

 

Stropní vložky MIAKO POROTHERM pro osovou vzdálenost 500 mm MIAKO 

15/50 PTH. 
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Obr. 22  Stropní vložka MIAKO 15/50 PTH [26] 

 

Podlaží MIAKO 

15/50 PTH 

(ks) 

Počet 

palet 

Hmotnost  

(kg) 

1.PP 1.476 16 15.360 

1.NP 1.504 16 15.360 

2.NP 1.504 16 15.360 

3.NP 1.674 17 16.320 

Celkem 6.158 ks 65 palet 62.400 kg 

Tab. č. 14  Stropní vložka MIAKO 15/50 PTH 

 

Technické údaje 

Rozměry d/š/v   250x400x150 mm 

Hmotnost   10 kg/ks 

Počet ks na paletě  96 ks/paleta 

 

Na výstavbu bytového domu bude potřeba 65 palet stropní vložek 

MIAKO 15/50 PTH. 
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9. INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE NÁKLADŮ ZAŘÍZENÍ 

STAVENIŠTĚ 

 

7.1  NÁKLADY NA ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ 

Náklady na zařízení staveniště (globál zařízení staveniště – GZS ) kryjí obvykle 

náklady na zajištění pomocných provozů nutných k provedení stavebních a montážních prací. 

Jedná se o úplaty za užívání základních prostředků, zejména stavebních objektů investora, 

dodavatele nebo jiné organizace, jejich udržování a uvedení do původního stavu, případně 

kryjí náklady na nezbytné úpravy trvalých objektů budované stavby sloužících dočasně jako 

zařízení staveniště a také kryjí vypracování dokumentace a likvidaci dočasných objektů. 

Ke stavebním objektům zařízení staveniště patří především: 

 kanceláře, vrátnice, strážnice, kanceláře technického dozoru investora a 

projektanta, 

 sociální objekty pro pracovníky stavby, 

 údržbářské dílny, sklady, garáže, přístřešky, výrobny, 

 vnější oplocení, 

 vnitrostaveništní komunikace, mosty do 5 m délky, 

 vnitrostaveništní rozvody energií, 

 vnitrostaveništní kanalizace do vzdálenosti max. 1 km od obvodu staveniště vč. 

septiku, 

 zemní práce nezbytné pro osazení objektů zařízení staveniště, 

 dočasná ochranná zařízení (plachty, stěny, stany), jestliže jsou vyžadovány 

technologií montáže, 

 příslušné přípojky do vzdálenosti 1 km pokud nejsou součástí objektů stavby. 

 

Doporučené procentní sazby na zařízení staveniště jsou v rozmezí 1% až 3 % 

(doporučená sazba nákladů zařízení staveniště pro 803 - Budovy pro bydlení činí 2,40 % 

z ceny stavby) s ohledem na charakter stavby a s ohledem na skutečnou potřebu a rozsah 

budování zařízení staveniště. 
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7.2 INDIVIDUÁLNÍ KALKULACE NAVRHOVANÉHO ZAŘÍZENÍ 
STAVENIŠTĚ 

Pro kalkulaci navrhovaného řešení zařízení staveniště bytového domu existují dvě 

základní varianty ovlivňující kalkulaci zařízení staveniště a tím výši nákladů na zařízení 

staveniště. 

Varianty: 

A)  generální dodavatel - realizační stavební firma nedisponuje vlastními prvky 

zařízení staveniště a tudíž si veškeré prvky zařízení staveniště zajišťuje formou 

pronájmu (kalkulace pronájmu – vliv doby provádění stavby) – náklady zařízení 

staveniště bývají vyšší jak v případě  varianty B. 

B) generální dodavatel - realizační stavební firma disponuje vlastními prvky zařízení 

staveniště – tedy jsou v jejím vlastnictví (kalkulace opotřebení), 

 

7.2.1 Kalkulace – zhotovitel nedisponuje vlastními prvky zařízení staveniště 

 

Pronájem strojů a zařízení 

a) Oplocení staveniště – pronájem mobilního oplocení na východní a jižní straně 

výšky 1,8 m z betonových patek a plotových dílců z ocelových sítí spojované bezpečnostními 

svorkami. Ze severní a západní strany bude využito stávající vhodné oplocení v. 2m. 

Např. mobilní oplocení BETAFENCE Tempofor. 

 

Obr. 23  Mobilní oplocení BETAFENCE Tempofor [27] 

 

Délka 106 bm x 46 Kč/měsíc x 12 měsíců = 58.512 Kč bez DPH.  

Pozn. V ceně je započítána montáž a demontáž mobilního oplocení. Doprava zdarma. 
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b) Kontejnery – pronájem kontejnerů  

 

Obr. 24 Kontejnery –Ostrava [28] 

 

Obytný kontejner pro stavbyvedoucího 1 ks 

1 ks x 2.250 x 12 měsíců = 27.000 Kč bez DPH 

Obytné kontejner pro mistra   1 ks 

1 ks x 2.250 x 12 měsíců = 27.000 Kč bez DPH 

Sanitární kontejner (umývárna, sprchy) 1 ks 

1 ks x 4300 x 12 měsíců = 51.600 Kč bez DPH 

Sanitární kontejner (WC)   1 ks 

1 ks x 4300 x 12 měsíců = 51.600 Kč bez DPH 

Uzamykatelný skladový kontejner  1 ks 

1 ks x 1800 x 12 měsíců = 21.600 Kč bez DPH 

Šatna 2 ks 

2 ks x 3.500 x 12 měsíců = 84.000 Kč bez DPH 

Celkem za pronájem kontejnerů 262.800 Kč bez DPH 

Pozn. v ceně je zahrnuta doprava a složení HR na území Ostravy fy kontejnery Ostrava. 

 

c) Kontejner na tříděný odpad  – pronájem  

Na staveništi bude připraven kontejner na odpady objemu 10m3 - s maximální 

nosností 12t - velký kontejner. Tento kontejner bude pravidelně vyměňován v průběhu 

výstavby dle potřeby (v některé fázi výstavby častěji a v některé méně častěji). Průměrné 

vyvážení kontejneru na odpad cca 1,5 x měsíčně.  
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Obr. 25 Kontejner pro tříděný odpad 10m3 - s maximální nosností 12t [29] 

 

Pronájem kontejneru na odpad včetně odvozu a likvidace 

2.950 Kč bez DPH x 1 ks  x 1,5xdo měsíce x 12 měsíců = 53.100 Kč bez DPH 

 

Energie a rozvody 

d) Staveništní rozvody inženýrských sítí 

Pro fungování staveniště je nezbytné zajistit zdroje energií. Musí být vybudovány 

přípojky, které budou sloužit buďto jako budoucí přívody stavby nebo budou po ukončení 

stavby zrušeny, demontovány. (kalkulovány jsou pouze části jež nejsou součástí stavby tedy 

obsahem přípojek stavby) 

Přípojka kanalizace     9.800 Kč bez DPH 

Přípojka vody      13.500 Kč bez DPH 

Přípojka NN     7.350 Kč bez DPH 

Přípojky celkem     30.650 Kč bez DPH 

 

e) Energie na provoz staveniště a hygienické účely 

Spotřeba vody pro provozní účely 

ošetření betonu 250 l/m3 základy 121m3, stropy 172m3    73 250 l 
omítání 30 l/m3 vnitřní 4875m2, vnější 733m2    84 130 l 
anhydridy, mazaniny 170 l/ m3 anhydid 57,35 m3, mazaniny 16,2 m3      9 766 l 
mytí strojů 1000 l/ks 3ks, 1x/týden, 365 dní  150 000 l 

Spotřeba vody pro sociální a hygienické potřeby (účely) 

sociální zařízení  30 l/pracovníka/den  
průměr 18 pracovníků  365 dní  197 100 l 

Dle domluvy s vodárnami na provoz staveniště se bude účtovat pouze vodné a u 

spotřebované vody pro hygienické a sociální účely se bude účtovat vodné i stočné. 
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Cena vodného je 30,04 Kč bez DPH/m3 a cena vodného a stočného je 

53 Kč bez DPH/m3. 

Cena spotřebované vody pro provoz staveniště celkem 

317,146 m3 x 30,04 Kč bez DPH + 197,121 m3 x 53 Kč bez DPH = 19.975 Kč bez DPH 

 

Elektrická energie je zabezpečovaná od firmy ČEZ. Kalkulováno průměrně se třemi 

strojohodinami a dvaceti dny za měsíc po dobu výstavby. Cena za kWh je 4,65 Kč. 

Cena spotřeby elektrické energie pro provoz staveniště činí celkem 

13 719 kWh  x 4,65 Kč bez DPH/kWh = 63.794 Kč bez DPH 

 

Staveništní komunikace 

f) Staveništní komunikace budou provedeny z živičného vsypného makadamu v 

tl. 100 mm. Tyto staveništní komunikace se použijí pro stavbu nových zpevněných ploch a 

komunikací. 

Plocha staveništních komunikací činí 764 m2.  

Podkladní zhutněná vrstva tl. 150 – 200 mm činí 350 Kč bez DPH/m3 

=50 424 Kč bez DPH 

Makadam činí 140 Kč bez DPH/m2 

=106 960 Kč bez DPH 

Celkem staveništní komunikace   157.384 Kč bez DPH 

 

Ostraha staveniště 

g) Ostraha staveniště - zabezpečení staveb z hlediska ostrahy majetku v mimopracovní 

době. Ostrahu stavby není dobré podceňovat, stojí to pak velké ztráty v podobě majetku a 

techniky na stavbě. Jedná se zejména o noční ostrahu staveniště. 

60 kč bez DPH / hod. x  1 596 hod   = 95 760 Kč bez DPH 

 

Ostatní náklady 

h) Staveništní rozvaděče (provoz), revize, přípravy terénu, osvětlovací sloup, pojištění 

stavby apod. 

20 000 Kč bez DPH 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Bytový dům  U Radnice

Název objektu Zařízení staveniště - varianta A

Název části Ostrava, ul. Horova

DIČ

Objednatel VŠB TUO, FAST

Projektant Ing. Karel Neumann

Zhotovitel Dle výběru objednatele

Rozpočet číslo Zpracoval

Ing. Karel Neumann

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

                Rozpočtové náklady vCZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0

2 Montáž 467 425 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0

3 PSV Dodávky 0 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0

4 Montáž 0 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0

5 "M" Dodávky 0 17 Ostatní 0,00% 0

6 Montáž 0 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 467 425 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0

20 HZS 297 349 21 Kompl. činnost 6 118 22 Ostatní náklady 0

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 770 892,55

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 115 633,90

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 886 526,45

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0

13.04.2014

770 892,55

0,00

Dne

JKSO

EČO

Místo

IČO
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ROZPOČET  
Stavba:   Bytový dům  U Radnice

Objekt:   Zařízení staveniště - varianta A JKSO:   

Část:   EČO:   

Objednatel:   VŠB TUO, FAST Zpracoval:   Ing. Karel Neumann

Zhotovitel:   Dle výběru objednatele Datum:   13.4.2014

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

a Oplocení 58 512,00 0,000

2 1a
Pronájem mobilního oplocení BETAFENCE Tempofor v. 1,8 m - 
vč. montáže, demontáže, dopravy měsíc 12,000 4 876,00 58 512,00 0,000

b Kontejnery 262 800,00 0,000

3 1b Pronájem obytného kontejneru pro stavbyvedoucího měs 12,000 2 250,00 27 000,00 0,000

4 2b Pronájem obytného kontejneru pro mistra měs 12,000 2 250,00 27 000,00 0,000

5 3b Pronájem sanitárního kontejneru (umývárna, sprchy) měs 12,000 4 300,00 51 600,00 0,000

6 4b Pronájem sanitárního kontejneru (WC) měs 12,000 4 300,00 51 600,00 0,000

7 5b Pronájem uzamykatelného sklladového kontejneru měs 12,000 1 800,00 21 600,00 0,000

8 6b Pronájem 2 ks kontejneru šatny měs 12,000 7 000,00 84 000,00 0,000

9 7b
Doprava (dovoz a odvoz),  složení 7 ks kontejnerů HR na 
území Ostravy - zdarma ks 7,000 0,00 0,00 0,000

c Odpady 53 100,00 0,000

10 1c
Pronájem kontejneru na tříděný odpad 10 m3 vč. odvozu a 
likvidace odpadu počet 18,000 2 950,00 53 100,00 0,000

d Staveništní rozvody inženýrských sítí 30 650,00 0,000

11 1d Přípojka kanalizace
kompl
. 1,000 9 800,00 9 800,00 0,000

12 2d Přípojka vody
kompl
. 1,000 13 500,00 13 500,00 0,000

13 3d Přípojka NN
kompl
. 1,000 7 350,00 7 350,00 0,000

e Energie na provoz a hygieniské účely 83 767,86 0,000

14 1e Spotřeba vody pro provozní účely (vodné) m3 317,146 30,04 9 527,07 0,000

15 2e
Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely (vodné a 
stočné) m3 197,121 53,00 10 447,44 0,000

16 3e Spotřeba elektrické energie pro provoz staveniště kWh 13 719,000 4,65 63 793,35 0,000

f Staveništní komunikace 157 384,50 164,260

17 1f
Podkladní zhutněná vrstva tl. 150 - 200 mm struskové 
kamenivo či recyklát m3 144,070 350,00 50 424,50 0,000

1 575191111 Vsypný makadam tl. do 100 mm m2 764,000 140,00 106 960,00 164,260

g Ostraha 95 760,00 0,000

19 1g Ostraha staveniště (noc a mimopracovní doba) hod 1 596,000 60,00 95 760,00 0,000

h Ostatní 22 800,00 0,000

18 1h
Provoz staveništních rozvaděčů, pojištění, 
revize,osvětlovací sloup, přípravy a pod. kompl 1,000 20 000,00 20 000,00 0,000

0 2h
Rozvoz sila - zásobníkové silo na suché směsi zapůjčuje 
dodavatel zdarma km 80,000 35,00 2 800,00 0,000

Celkem 764 774,36 164,260  
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7.2.2 Kalkulace – zhotovitel disponuje vlastními prvky zařízení staveniště 

V této variantě budeme uvažovat o alternativě, že realizační stavební firma disponuje 

s prvky zařízení staveniště a to vlastní mobilní oplocení a kontejnery (unimobuňky). 

a) Oplocení staveniště – dodávka a montáž mobilního oplocení na východní a jižní 

straně výšky 1,8 m z betonových patek a plotových dílců z ocelových sítí spojované 

bezpečnostními svorkami. Ze severní a západní strany bude využito stávající vhodné oplocení 

v. 2m. Např. mobilní oplocení BETAFENCE Tempofor. 

106 bm mobilního oplocení = 3 pracovníci x 12 hodin (montáž, demontáž, doprava, 

nakládka a vyložení) x 250 Kč bez DPH/hod + 25 Kč bez DPH/km x 30 km (cesta tam a zpět 

2x vč. složení) + opotřebení 106 x 50 Kč bez DPH/bm = 15.050 Kč bez DPH 

 

 

b) Kontejnery – kontejnery ve vlastnictví zhotovitele stavby  

Doprava 7 ks unimobuněk na staveniště, manipulace s hydraulickou rukou, montáž a 

demontáž. 

Doprava 7 ks x 30 Kč bez DPH/km x 30 km = 6 300 Kč bez DPH 

Manipulace s HR = 14 x 500 Kč bez DPH = 7 000 Kč bez DPH 

Montáž a demontáž, příprava území = 2.500 Kč bez DPH x 7 ks = 17.500 Kč bez DPH 

Opotřebení unimobuněk 2 000 Kč bez DPH x 7 ks = 14 000 Kč bez DPH 

Celkem za kontejnery ve vlastnictví 44 800 Kč bez DPH. 

 

Ostatní položky zůstávají oproti alternativě kalkulace, kdy zhotovitel vlastními prvky 

zařízení staveniště zůstávají nezměněny. 
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KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby Bytový dům  U Radnice

Název objektu Zařízení staveniště - varianta B

Název části Ostrava, ul. Horova

DIČ

Objednatel VŠB TUO, FAST

Projektant Ing. Karel Neumann

Zhotovitel Dle výběru objednatele

Rozpočet číslo Zpracoval

Ing. Karel Neumann

                Měrné a účelové jednotky

            Počet     Náklady / 1 m.j.              Počet      Náklady / 1 m.j.                 Počet         Náklady / 1 m.j.

0 0 0 0 0 0

                Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady B Doplňkové náklady C Náklady na umístění stavby

1 HSV Dodávky 0 8 Práce přesčas 0 13 Zařízení staveniště 0,00% 0

2 Montáž 276 425 9 Bez pevné podl. 0 14 Mimostav. doprava 0,00% 0

3 PSV Dodávky 0 10 Kulturní památka 0 15 Územní vlivy 0,00% 0

4 Montáž 0 11 0 16 Provozní vlivy 0,00% 0

5 "M" Dodávky 0 17 Ostatní 0,00% 0

6 Montáž 0 18 NUS z rozpočtu 0

7 ZRN (ř. 1-6) 276 425 12 DN (ř. 8-11) 19 NUS (ř. 13-18) 0

20 HZS 226 887 21 Kompl. činnost 4 027 22 Ostatní náklady 0

Projektant D Celkové náklady

23 Součet 7, 12, 19-22 507 338,86

Datum a podpis Razítko 24 DPH 15,00 % z 76 100,90

Objednatel 25 DPH 21,00 % z 0,00

26 Cena s DPH (ř. 23-25) 583 439,76

Datum a podpis Razítko E Přípočty a odpočty

Zhotovitel 27 Dodávky objednatele 0

28 Klouzavá doložka 0

Datum a podpis Razítko 29 Zvýhodnění + - 0

20.04.2014

507 338,86

0,00

Dne

JKSO

EČO

Místo

IČO
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ROZPOČET  
Stavba:   Bytový dům  U Radnice

Objekt:   Zařízení staveniště  - varianta B JKSO:   

Část:   EČO:   

Objednatel:   VŠB TUO, FAST Zpracoval:   Ing. Karel Neumann

Zhotovitel:   Dle výběru objednatele Datum:   20.4.2014

P.Č
.

Kód položky Popis MJ
Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Cena celkem
Hmotnost 
celkem

1 2 3 4 5 6 7 8

a Oplocení 15 050,00 0,000

2 1a
Mobilní oplocení - montáž, demontáž, doprava, naložení, 
opotřebení kompl 1,000 15 050,00 15 050,00 0,000

b Kontejnery 44 800,00 0,000

6 10b Opotřebení unimobuněk ks 7,000 2 000,00 14 000,00 0,000

3 7b Doprava  7 ks kontejnerů km 210,000 30,00 6 300,00 0,000

4 8b Manipulace s HR ks 14,000 500,00 7 000,00 0,000

5 9b Montáž a demontáž, příprava území (pro unimobuňky) ks 7,000 2 500,00 17 500,00 0,000

c Odpady 53 100,00 0,000

0 1c
Pronájem kontejneru na tříděný odpad 10 m3 vč. odvozu a 
likvidace odpadu počet 18,000 2 950,00 53 100,00 0,000

d Staveništní rozvody inženýrských sítí 30 650,00 0,000

0 1d Přípojka kanalizace
kompl
. 1,000 9 800,00 9 800,00 0,000

0 2d Přípojka vody
kompl
. 1,000 13 500,00 13 500,00 0,000

0 3d Přípojka NN
kompl
. 1,000 7 350,00 7 350,00 0,000

e Energie na provoz a hygieniské účely 83 767,86 0,000

0 1e Spotřeba vody pro provozní účely (vodné) m3 317,146 30,04 9 527,07 0,000

0 2e
Spotřeba vody pro sociální a hygienické účely (vodné a 
stočné) m3 197,121 53,00 10 447,44 0,000

0 3e Spotřeba elektrické energie pro provoz staveniště kWh 13 719,000 4,65 63 793,35 0,000

f Staveništní komunikace 157 384,50 164,260

0 1f
Podkladní zhutněná vrstva tl. 150 - 200 mm struskové 
kamenivo či recyklát m3 144,070 350,00 50 424,50 0,000

0 575191111 Vsypný makadam VM tl 100 mm m2 764,000 140,00 106 960,00 164,260

g Ostraha 95 760,00 0,000

0 1g Ostraha staveniště (noc a mimopracovní doba) hod 1 596,000 60,00 95 760,00 0,000

h Ostatní 22 800,00 0,000

0 1h
Provoz staveništních rozvaděčů, pojištění, 
revize,osvětlovací sloup, přípravy a pod. kompl 1,000 20 000,00 20 000,00 0,000

1 2h
Rozvoz sila - zásobníkové silo na suché směsi zapůjčuje 
dodavatel zdarma km 80,000 35,00 2 800,00 0,000

Celkem 503 312,36 164,260
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7.2.3 Porovnání kalkulací zařízení staveniště s doporučenou procentuální sazbou. 

Celkové náklady na stavbu činí dle rozpočtu 21.938.943 Kč bez DPH (bez 

kompletační činnosti).  

Doporučená sazba nákladů zařízení staveniště pro 803 - Budovy pro bydlení činí 

2,40 % z ceny stavby tedy náklady činí 526 535 Kč bez DPH. 

V individuální kalkulaci alternativy A kdy generální dodavatel - realizační stavební 

firma nedisponuje vlastními prvky zařízení staveniště a tudíž si veškeré prvky zařízení 

staveniště zajišťuje formou pronájmu činí náklady na zařízení staveniště 

770 893 Kč bez DPH tedy 3,51 % z ceny stavby. 

Kalkulace ZS - alternativa A - pronájem prvků ZS

staveništní komunikace
157 385 Kč

20,58%
ostraha

95 760 Kč
12,52%

energie na provoz a hygienu
83 768 Kč

10,95%

pronájem mobilního oplocení
58 512 Kč

7,65%

odpady a likvidace
53 100 Kč

6,94%

rozvody inženýrských sítí
30 650 Kč

4,01% ostatní
22 800 Kč

2,98%

pronájem unimobuněk
262 800 Kč

34,36%

Graf č.1 Struktura nákladů zařízení staveniště – varianta A 

 

 Z grafu zjišťujeme, že nejvýznamnějšími náklady zařízení staveniště jsou - pronájem 

unimobuněk ve výši 34,36 %, staveništní komunikace ve výši 20,58 % a ostraha ve výši 

12,52 %. Celkové náklady na zařízení staveniště jsou vyšší cca o 30 % než je doporučená 

sazba z ceny díla.  
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V individuální kalkulaci alternativy B kdy generální dodavatel - realizační stavební 

firma disponuje vlastními prvky zařízení staveniště činí náklady na zařízení staveniště 

507 339 Kč bez DPH tedy 2,31 % z ceny stavby tedy přibližně stejná jako doporučená 

sazba 2,40 %. 

 

Kalkulace ZS - alternativa B - vlastní prvky ZS

ostraha
95 760 Kč

17,51%
energie na provoz a hygienu

83 768 Kč
15,32%

mobilní oplocení
58 512 Kč

10,70%

odpady a likvidace
53 100 Kč

9,71%

unimobuňky
44 800 Kč

8,19%

rozvody inženýrských sítí
30 650 Kč

5,61% ostatní
22 800 Kč

4,17%

staveništní komunikace
157 385 Kč

28,78%

Graf č.2 Struktura nákladů zařízení staveniště – varianta B 

  

V alternativě B zjišťujeme z grafu strukturu nejvýznamnějších nákladů zařízení 

staveniště, která je odlišná oproti alternativě A. Nejvýznamnějšími náklady této varianty B 

jsou – staveništní komunikace 28,78 %, ostraha 17,51 %, energie na provoz a hygienu 

15,32 %. 



Kalkulace nákladů zařízení staveniště bytového domu 
Závěr 

93 

10. ZÁVĚR 

V mé bakalářské práci bylo předmětem jednak zpracovat projekt studie bytového 

domu „Radnice“ v Ostravě“, vypracovat položkový rozpočet stavby, provést bilanci hlavních 

zdrojů na výstavbu, navrhnout stavební stroje, zpracovat časový plán stavby ve formě 

řádkového harmonogramu a navrhnout funkční zařízení staveniště. 

Dále bylo obsahem této práce prokázat schopnost kalkulace a vyčíslení skutečných 

nákladů na zařízení staveniště, a vyčíslení jejich procentuálního podílu na celkových 

nákladech. Toto jsem provedl ve dvou variantách. 

Z ekonomického hlediska u navrhovaného zařízení staveniště je podstatné, zda-li 

zhotovitel stavby vlastní prvky zařízení staveniště. Zejména se jedná o unimobuňky. 

Výhodnost vlastnictví prvků samozřejmě také závisí na rozsahu stavby a délce výstavby. 

V případě varianty B, kdy zhotovitel stavby disponuje prvky zařízení staveniště jsou 

náklady na zařízení staveniště i za předpokladu vybudování bezpečného, zabezpečeného (vč. 

ostrahy) a efektivního zařízení staveniště, které umožní plynulou výstavbu, rentabilní. 

Náklady se pohybují ve výši doporučené sazby. 

U varianty A, kdy zhotovitel nedisponuje vlastními prvky zařízení staveniště a 

pořizuje si tyto formou pronájmu, jsou náklady zařízení staveniště vyšší než je doporučená 

sazba a to až o 30 %. V tomto případě je nutné hledat další možná úsporná opatření avšak ne 

na úkor plynulosti výstavby a bezpečnosti. Jako příklad lze uvést vybudování staveništních 

komunikací jako přípravu pro budoucí zpevněné plochy a komunikace objektu za 

předpokladu, že to je možné apod. 
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